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DETALJPLAN FÖR

Axvalls Centrum
I AXVALLS TÄTORT, SKARA KOMMUN

Planbeskrivning

HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av plankarta med illustration och bestämmelser, denna beskrivning samt en genomförandebeskrivning.
Till planen hör grundkarta och fastighetsförteckning.

INLEDNING OCH SAMMANFATTNING
Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för de centrala delarna av Axvall, dvs i huvudsak området mellan Bangatan
och Skaravägen. Planen innebär i sammanfattning följande.
l. Ett nytt torg anläggs omedelbart öster om nuvarande Pressbyråhuset. I anslutning därtill byggs Skaravägen om och
förses med upphöjda övergångsställen, refuger, busshållplatser mm.
2. Korsningen Skaravägen-Stenumsvägen byggs om till vinkelräta
anslutningar.
3. Söder om torget byggs en centrumanläggning med bl a 30-35
lägenheter, matsal, distriktssköterskemottagning, tandläkarmottagning och hobbylokaler. Detta delas i princip upp i
fyra byggnadskroppar där en skall utgöra ett fyra våningar
högt "landmärke" med goda utblickar bl a över heden. Övriga
byggnadskroppar uppförs i en till två och en halv våningar.
4. Besöksparkering till centrum anordnas norr om Skaravägen
medan personal och boende får parkeringsplatser med infart
från Bangatan i söder.
5. Det f d gästgiveriet intill Pressbyrån rivs.
6. Bostadshuset på Ving 9:1 (gult hus vid Stenumsvägen) rivs.
7. Öster om Stenumsvägen ger planen byggrätt för ett nytt
trevånings bostadshus med cirka 14 lägenheter.
8. Den nuvarande västra infarten från Skaravägen till bensinstationen ersätts aven ny som ansluter till vägen mot
folkhögskolan.
9. Det nuvarande grönområdet vid korsningen Lägergatan-Husarvägen kan styckas av till en ny småhustomt.
10. Tillfart till fastigheterna Kuletomten 1:28, 1:55 och 1:83
m fl säkerställs med servitut från Bangatan.
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PLANDATA

Planområdets läge och omfattning framgår av kartan nedan.
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anområdets läge och omfattning (grå yta = planområdet)
Markägo för hål landen
Markägoförhållandena i stort inom planområdet framgår av
kartan nedan .

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

För Axvalls tätort finns endast en numera tämligen inaktuell
områdesplan, som ingick i den kommunomfattande markdispositionsplan som antogs av kommunfullmäktige 1976. Detaljplanen
innebär inga avsteg från denna.
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Detaljplaner
De detaljplaner

planområdet och intilliggande

..... .-.
-

GäLLande detaLjpLaner

I ·'

Inom planområdet:
E2 Utvidgad stadsplan för Axvalls tätort, fastställd av länsstyrelsen den 25 oktober 1967.
E7 Ändring av stadsplanen för kvarteren Bryggeriet, Mejeriet
m fl, fastställd av länsstyrelsen den 2 september 1976.
ElD Ändrad stadsplan för kvarteren Bryggeriet, Asken mm, fastställd av länsstyrelsen den 9 juli 1979.
Utanför planområdet:
E9 Andrad stadsplan för kvarteret Mejeriet, fastställd av
länsstyrelsen den 5 mars 1979.
De gällande planerna innehåller ingen egentlig centrumbildning
i Axvall, utan reglerar i huvudsak den situation som är i dag.
T ex utgörs den centrala delen av kvarteret med Pressbyrån av
ett grönområde.
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Bebyggelse
Inom planområdet finns en- och flerbostadshus av varierande
typ och ålder på Kuletomten 1:13, 1:15, 1:19, 1:28, 1:50 och
1:126 samt på Ving 9:1. på Axvall 1:4 finns Sheils bensin- och
servicestation och på Kuletomten 1:88 en bilverkstad. på Kuletomten 1:51 ligger ett putsat tvåvåningshus med Pressbyråkiosk
i bottenvåningen, och strax öster därom finns en envånings
träbyggnad från 1800-talet som inrymt Axvalls gästgiveri och
skjutsstation.
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Mark och vegetation
I det stora kvarter som bl a inrymmer Pressbyrån finns ett
centralt grönområde med en gräsyta som utnyttjas relativt lite. Inom planområdet finns ett antal större träd som så långt
möjligt bör bevaras t ex på den nya gård som servicehuset bildar mot söder. Tyvärr har det stora trädet norr om det f d
gästgiveriet visat sig ha så stora skador att det troligen inte kan sparas. Höjdskillnaderna inom området är små. Man behöver dock bl a ta hänsyn till att Skaravägen ligger högre än
marken söder därom och att Kuletomten 1 : 126 ligger något lägre
än omgivande mark.
Marken inom Axvalls tätort har vid flera tillfällen uppmätts
ha hög radonavgång. Det innebär att nybygnader skall utföras
radonsäkert, i enlighet med anvisningar i Boverkets (f d Statens Planverks) rapport nr 59/1982 vilket kan medföra vissa
merkostnader. Någon särskild grundundersökning har inte
gjorts. Erfarenhetsmässigt består marken av grus och sten ( morän) som utöver radonförekomsten inte ger några nämnvärda
grundläggningssvårigheter. Före byggnation bör man dock kontrollera markens beskaffenhet.
Trafik
Genom planområdet passerar länsvägarna 683 (Skaravägen) och
695 (Stenumsvägen), där Skaravägen trafikeras av cirka 2000
fordon per årsmedeldygn. Stenumsvägen ansluter till Skaravägen
i sned vinkel vilket bidrar till att många håller för hög hastighet i korsningen. Över huvud taget är de höga hastigheterna
ett stort problem i Axvall. Skaravägen utgör genomfart för
trafik mellan Varnhem och Skara, och den nuvarande skyltningen
och gatuutformningen dämpar inte hastigheten tillräckligt.
Under de senaste fem åren har fem po1israpporterade olyckor
skett, varav två med personskador, vilket i och för sig inte
är anmärkningsvärt högt. Eftersom nästan alla skolbarn och
många andra gång- och cykeltrafikanter måste korsa Skaravägen
är situationen ändå klart otillfredsställande. Till den svåra
trafiksituationen bidrar de många högstadie- och gymnasieelever som varje morgon måste korsa Skaravägen för att med buss
kunna ta sig in till Skara.
Axvall har täta buss förbindelser med Skara-Lidköping och Skövde. Vid vissa tider kan flera bussar angöra samtidigt, vilket
bidrar till den redan svåra trafiksituationen på Skaravägen.
Sikten i korsningen Stenumsvägen-Bangatan är delvis skymd av
bebyggelse och vegetation på Kuletomten 1:15. Korsningen används bl a av tung trafik till Axva11s mejeri på Ku1etomten
1:92.
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Allmänna ledningar
Planområdet genomkorsas av relativt många allmänna ledningar
och kablar, som utgör en svårighet för byggnation inom området. Deras läge framgår i huvudsak av kartan nedan.

Detaljplanens innebörd
BEBYGGELSE
Detaljplanens främsta syfte är att skapa ett tydligt centrum i
Axvall. Detta centrum utgörs huvudsakligen av ett nytt torg omedelbart öster om det nuvarande Pressbyråhuset samt ett intilliggande servicehus för pensionärer. Servicehuset består av
två delar. Den östra delen byggs i endast en våning och skall
innehålla matsal, distriktssköterske- och tandläkarmottagningar, hobbylokaler mm. Den västra delen byggs i fyra våningar
bl a för att utgöra ett "landmärke" som visuellt markerar
centrums existens och läge. De tre övre våningarna innehåller
servicelägenheter medan bottenvåningen inrymmer både bostäder
och gemensamma utrymmen.
Centralt i samma kvarter uppförs två nya bostadshus i två respektive två och en halv våningar med sammanlagt cirka 13 små
lägenheter. Söder därom byggs parkeringsplatser, delvis i form
av garage eller carport, med infart från Bangatan.
Omedelbart öster om Stenumsvägen skapas en byggrätt för ett
nytt bostadshus i två och en halv till tre våningar. Parkering
till detta anordnas på del av den nuvarande p-platsen intill
Ving 16:2. Planen binder inte upp husets exakta utformning,
och illustrationsplanen visar en av många tänkbara lösningar.
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på nuvarande bostadsfastigheter anpassas byggrätten i huvudsak
till nuvarande bebyggelse och gällande plan. För vissa fastigheter minskas den högsta tillåtna byggnadshöjden vilket bedöms
sakna praktisk betydelse. Bilverkstaden på Kuletomten 1:88 kan
ligga kvar men på sikt bör fastigheten bebyggas med bostäder,
helst i samverkan med Kuletomten 1:19 som är för liten för att
bebyggas separat på ett rationellt sätt. Kuletomten 1:88 bör
kunna ha en gemensam tillfart med 1:51.
Pressbyråhuset kan utökas västerut om det behövs ytterligare
lokaler t ex för kommersiell service. De östra och norra delarna av fastigheten överförs till allmän platsmark samtidigt
som en tidigare planlagd gata över fastighetens västra del
utgår. Kuletomten 1:28 har en mycket smal infart via 1:13 och
får i stället en säkerställd tillfart från Bangatan via den
med y betecknade marken. på begäran av fastighetsägaren förutsättes infart anordnas omedelbart norr om den gamla transformatorbyggnaden. Även Kuletomten 1:83 och fastigheterna 1:27,
1:36 och 1:55 får tillfart säkerställd på detta sätt.
Kuletomten 1:234 bör bebyggas med ett relativt litet hus eftersom fastigheten är liten. Bostadshuset på Ving 9:1 samt det
f d gästgiveriet rivs.
Det nuvarande grönområdet intill korsningen Lägergatan-Husargatan utnyttjas i dag ganska lite, och föreslås därför få bebyggas med ett relativt litet, envånings enbostadshus . Nuvarande parkeringsplatser intill Lägergatan måste behållas
eftersom de används såväl av daghemmet som de intilliggande
flerbostadshusen. För att säkerställa befintliga ledningar
läggs ett ledningsområde (u-område) in i fastighetens norra
del.
Bilserviceanläggningen får en utökad byggrätt österut. I enlighet med gällande stadsplan förutsättes den del av fastigheten som ligger närmst Skaravägen på sikt överföras till gatumark. Den nuvarande västra infarten från Skaravägen stängs och
ersätts aven ny infart från vägen mot folkhögskolan. För att
försäljningen av livsmedel inte skall kunna hota nuvarande
livsmedelsbutik i Axvall får högst tio kvadratmeter användas

för livsmedelsförsäljning.

Bostadshus i 2t
våning

-.

~.

:

Pressbyrån

7
Gatuköket

Jannes kondis
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Tillgänglighet
I och med att den nya bebyggelsen till största delen kommer
att användas och bebos av äldre personer kommer kraven på
tillgänglighet att ställas högt. Av de planerade totalt 30-35
nya lägenheterna kommer alla utom två att vara direkt tillgängliga för rullstolsbundna. Handikapparkering anordnas lämpligast i anslutning till vändplanen med infart från Bangatan.
Friytor
Det nya torget kommer att utgöras av allmän plats. Behovet av
cykeluppställning är stort, varför en stor del av torget tas
i anspråk för detta. I övrigt förutsättes torget plattläggas
och möbleras med sittplatser, träd, planteringar, belysning
och kanske en fontän.
GATOR OCH TRAFIK
Övergripande trafiksystem
Detaljplanen förutsätter ingen ändring av det nuvarande övergripande trafiksystemet runt Axvall. Eftersom bl a utvecklingen vid Skara Sommarland gör det mycket svårt att förutsäga
behovet av trafiksystem i framtiden är det viktigt att säkerställa en stor flexibilitet. Det har t ex framförts förslag om
att lägga om Hedvägen för att ansluta den norrifrån till korsningen Skaravägen-Stenumsvägen. Detaljplanen innebär inga hårdare bindningar till den ena eller andra översiktliga trafiklösningen.
Busstrafik
I anslutning till torget byggs två nya bussfickor pa omse sidor om Skaravägen, med två upphöjda övergångsställen för att
ge så säker passage som möjligt över gatan. För att få godtagbara siktförhållanden i Skaravägens korsning med Stenumsvägen
behöver buss fickorna troligen vara något indragna från gatan.
Vind- och regnskydd för resenärerna byggs på båda sidor om
Skaravägen.
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Övriga gatuombyggnader
Korsningen Skaravägen-Stenumsvägen byggs om till en korsning
med vinkelräta anslutningar, refuger och upphöjda övergångsställen. Nuvarande infarter från Skaravägen till parkeringen
vid gatuköket och till det f d gästgiveriet försvinner liksom
den västra infarten till bensinstationen. Parkeringen och bensinstationen ansluts i stället till vägen som leder ut mot
folkhögskolan.
För att kunna förbättra sikten i korsningen Stenumsvägen-Bangatan bibehålls den gamla rätten att överföra det sydöstra
hörnet av Kuletomten 1:15 till gatumark. Några planer på ombyggnad finns dock inte för närvarande. Tills vidare kan det
vara tillräckligt att hålla ner höjden på den häck som finns.
Hastighetsdämpande åtgärder
De allra flesta bostäder i Axvall ligger söder om Skaravägen.
Norr därom ligger emellertid många viktiga målpunkter som Valleskolan, postkontor, daghem, bibliotek, konditori, gatukök
och busshållplats för resenärer mot Skara. Som följd av detta
finns en uppenbar intressekonflikt mellan å ena sidan kravet
på trafiksäkerhet för alla de skolbarn och andra cyklister och
fotgängare som passerar Skaravägen , å andra sidan kravet på
hög framkomlighet för biltrafiken på länsvägen.
Enligt stadsarkitektkontorets bestämda uppfattning måste trafiksäkerheten prioriteras högre än i dag. Med någon åtgärd behöver hastigheten på Skaravägen sänkas, då det är uppenbart
att nuvarande skyltning och utformning inte räcker till. Framkomligheten på länsvägen har störst betydelse för genomgående
trafik dvs trafik mellan t ex Skara-Varnhem och Skara-Broddetorp. Denna trafik bör emellertid styras till att i så stor
omfattning som möjligt välja väg 49, som har mycket hög framkomlighet och färre trafiksäkerhetskonflikter. En sämre framkomlighet på Skaravägen är ur detta perspektiv inte bara tänkbar utan t o m önskvärd. Detaljplanen innehåller en rätt att
anordna farthinder på länsvägen i form av förhöjda övergångsställen med refuger.
Gång- och cykeltrafik
För att ge en trafiksäker förbindelse med Axvalls södra delar
innehåller planen en rätt för gång- och cykel trafikanter att
passera från Bangatan genom kvarteret upp mot det nya torget.
För att inte få konflikter med fotgängare vid t ex husentreerna förutsättes någon form av hinder, s k cykelfällor, anordnas. I övrigt kommer fotgängare och cyklister att använda samma gator som biltrafiken. Stenumsvägen har för några år sedan
försetts med en gångbana på den östra sidan.
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Parkering och angöring
Bilburna besökare till centrumanläggningen skall i första hand
utnyttja parkeringsplatsen norr om Skaravägen. För personal
och boende anordnas parkering med infart från Bangatan i söder. Angöring till bostäderna mm sker huvudsakligen vid en
vändplan centralt i kvarteret, men kan också ske vid en ficka
på Stenumsvägens västra sida. För Pressbyrån och andra verksamheter vid Skaravägen bör man kunna godta fickor vid Skaravägen, särskilt som hastigheten förutsättes bli lägre än i
dag. Risken är annars överhängande att bussfickorna blockeras
av privatbilar. Då fickan på norra sidan förutsätter att gatumarken breddas och nuvarande häckar tas bort kommer den sannolikt att anläggas endast om fastighetsägarna så begär.
Bullerstörningar
En teoretisk bullerberäkning visar att bullernivåerna vid det
nya fyravåningshuset (35 meter från Skaravägen) kan komma att
uppgå till cirka 55 dBA, om man räknar med 4 decibels tillägg
för en stor andel inbromsande och accelererande trafik. Med
treglasfönster som dämpar 27 dBA blir inomhusnivån 28 dBA vilket ligger klart under de riktvärden som riksdagen antagit för
trafikbuller (inomhusvärden vid nybyggnad i befintlig miljö
bör inte överstiga intervallet 30-40 dBA) . Vid det nya huset
öster om Stenumsvägen kan bullernivån uppskattas till cirka 59
dBA vilket kan ge en inomhusnivå på 32 dBA (10 meter från Skaravägen) .

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Planen förutsätter att vissa ledningar läggs om i nya lägen.
För att säkerställa detta har särskilda ledningsområden (s k
u-områden) lagts in.
Sop fordon kan dels köra in från Bangatan och angöra vid vändplanen, dels utnyttja angöringsfickan vid Stenumsvägen. Utryckningsfordon skall kunna köra på x-området rakt genom kvarteret. Beroende på byggnadens utformning kan brandväg komma
att krävas även söder om fyravåningshuset.

UNDERSKRIFT OCH REVIDERINGAR
Detaljplanen är upprättad den 6 december 1989 samt reviderad
den 15 februari och den 19 mars 1990. Revideringarnas innebörd
framgår av samrådsredogörelsen respektive utlåtandet efter utställningen.
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An tagen av k o mmu nf ull mä k t i g e d en 23 ap r il 199 0
Laga k r a ft d en 25 maj 1990

DETALJPLAN FÖR

Axvalls Centrum
I AXVALLS TÄTORT, SKARA KOMMUN

Genomförandebeskrivning

INLEDNING
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att skapa en tydlig centrumbildning i Axvall, innehållande ett allmänt torg, nya bostäder, ett servicehus för pensionärer m m.
TIDPLAN
Ambitionen är att byggs tart för servicehus och gatuombyggnader
skall kunna ske under senvå ren eller försommaren 1990. För hu set öster om Stenumsv ägen finns ännu inga uttalade målsättningar.
GENOMFÖRANDET ID
Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och är fem år
från den dag planen vunnit laga kraft. Om kommunen ger sitt
godkännande kan byggnation enligt planen ske även efter denna
tid.
ANSVARSFÖRDELNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL
Huvudregeln är att kommunen ansvarar för och bekostar alla åtgärder på allmän platsmark medan respektive fastighetsägare
har ansvar för kvartersmarken. Undantag från och precisering
av detta formuleras i ett exploateringsavtal som skall godkännas av exploatören av ·Kuletomten 1:6 m fl innan planen antas.
Avtalet förutsätts reglera bl a följande.
Byggnadshistorisk dokumentation
Innan det f d gästgiveriet rivs skall länsmuseet ges tillfälle
till byggnadshistorisk dokumentation.
Allmänna ledningar
De flyttningar av allmänna ledningar och kablar som erfordras
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för byggnationen skall bekostas av exploatören. Kommunen har
rätt att bibehålla, lägga ner och underhålla allmänna ledningar och kablar i med u betecknad mark eller i annat läge som
parterna kommer överens om. Anslutningsavgifter för VA och el
samt priset för försäljning av marken preciseras i exploateringsavtalet. Viss reducering av markpriset kan bli aktuell
som följd av de nödvändiga lednings flyttningarna och kravet på
tillfarter till intilliggande fastigheter.
Fastighetstillfarter
Exploatören är skyldig att inom med y betecknat område anordna
hårdgjord, körbar tillfart fram till fastigheterna Kuletomten
1:28, 1:55 och 1:83 om inte annat överenskommes med respektive
fastighetsägare och byggnadsnämnden. Fastigheterna har därefter rätt till utfartsservitut mot Bangatan. Exploatören ansvarar för anläggande, underhåll, skötsel, fastighetsbildningsåtgärder etc så att inga kostnader belastar de ovannämnda fastigheterna. Eventuella åtgärder inne på fastigheterna bekostas
av respektive ägare.
Kuletomten 1:28
Exploatören skall efter samråd med ägaren till Kuletomten 1:28
uppföra och bekosta ett plank mellan bostadsfastigheten och
den nya parkeringen väster därom. Planket skall utföras i trä,
slutet upp till 1.70 m höjd, och sättas upp i parkeringsytans
östra gräns om inte byggnadsnämnden och ägaren till Kuletomten
1:28 medger annat. Del av planket kan utgöres av gavelvägg i
garage eller carport och därvid överstiga 1.70 m höjd.
Gång- och cykeltrafik
Med x betecknat område skall hållas tillgängligt för allmän
gång- och cykel trafik. För att minska kollisionsrisken vid
husentreerna får s k cykelfällor el likn uppsättas under förutsättning att de inte utgör hinder för utryckningsfordon.
KOSTNADER FÖR GATUOMBYGGNAD
Fördelningen av kostnaderna för ombyggnad av Skaravägen och
Stenumsvägen förutsättes preciseras i särskilt avtal mellan
Skara kommun och vägförvaltningen.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRAGOR
Regleringarna av fastigheterna Kuletomten 1:50 och 1:88 bedöms
ge ömsesidig nytta varför kostnaderna skall fördelas på samtliga berörda fastigheter. Regleringen av Kuletomten 1:51 och
en eventuell överföring av del av Kuletomten 1:15 till gatumark skall bekostas av kommunen.
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UNDERSKRIFT

Detaljplanen är upprätt ad den 6 december 1989 samt reviderad
den 15 februari och den 19 mars 1990.
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DETALJPLAN FÖR

Axvalls Centrum
I AXVALLS TÄTORT, SKARA KOMMUN

Samrådsredogörelse
Detaljplan upprättad den 6 december 1989 har i sin helhet
sänts på samrådsremiss enligt PBL 5:20 till kommunstyrelsen,
gatukontoret, tekniska nämnden, fastighetsnämnden, fritidsnämnden, brandförsvaret, kulturnämnden, miljö & hälsoskyddsnämnden, skolstyrelsen, socialnämnden, handikapprådet, stadsingenjörskontoret, länsmuseet, vägförvaltningen, Vallebygdens
Elkraft, Sel1bergs Renhållnings AB, fastighetsbildningsmyndigheten, primärvårdsnämnden, länstrafiken, polismyndigheten,
länsstyrelsen, HSB och WHITE arkitekter. Sammanfattning av
planen har sänts till energiverket, televerket, hyresgästföreningen, Skara taxi samt till sakägare i 30 brev.
Kompletta planhandlingar har under tiden 8 december 1989 - 6
januari 1990 funnits uppsatta på stadsarkitektkontoret, länsbiblioteket samt biblioteket i Axv al1. Samrådsmöten har hållits den 17 oktober och den 14 december 1989, varav det senare
annonserats i Skara tidning den 8 december som ett allmänt möte.
REMISSVAREN:

Kommunstyrelsens arbetsutskott och P4/Fo35 (Skaraborgs Regemente) har inget att erinra mot planen.
Gatukontoret och tekniska nämnden pekar på vissa gränsjusteringar som behöver göras. Vidare framhåller man att dagvattnet
från en eventuell ny tomt vid Husargatan måste tas om hand lokalt eftersom dagvattenledning saknas i gatan. Till skydd för
befintliga ledningar behövs ett ledningsområde i tomtens norra
del.
Kommentar: Gränsjusteringarna har gjorts. Då tomten vid Husargatan säljs skall kommunen upplysa om bl a avsaknaden av dagvattenledningar. Det begärda ledningsområdet har lagts in.
Energiverket erinrar om att viss gatubelysning behöver flyttas
vilket bör bekostas av exploatören.
Kommentar: Frågan skall preciseras i exploateringsavtalet.
Fritidsnämnden tillstyrker detaljplanen under förutsättning

att en ny fritidsgård tas med i planeringen av Valleskolans

14

ombyggnad.
Kommentar: Kopia av skrivelsen har sänts till skolförvaltningen och Arbetsgruppen för Valleområdet för eventuella åtgärder.
Brandchefen framhåller under hand att s k vägbulor kan medföra
stora olägenheter för utryckningsfordon. Förhöjda övergångsställen med "mjuk" utformning kan dock godtas, om en brandväg
väster om det planerade fyrvåningshuset säkerställer åtkomligheten till äldrebostäderna.
Kommentar: Farthinderna avses utformas som förhöjda övergångsställen. Planen utgör inget hinder för en brandväg men frågan
får slutgiltigt avgöras då man vid bygglovprövningen bedömer
brandskyddet i sin helhet.
Miljö & hälsoskyddsnämnden framför i huvudsak följande. Radonförekomsten måste beaktas. Dagvattnet till Vingsjön från Axvall har tidvis varit mera förorenat än vad som kan anses normalt, vilket kan bero på felkopplingar mellan dag- och spillvattennäten. Eftersom planen innebär en ökad belastni ng på VAnätet bör frågan utredas i samverkan mellan byggnadsnämnden,
gatukontoret och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Kommentar: Bebyggelsen skall utföras radonsäker, vilket bevakas vid bygglovprövningen. Enligt stadsarkitektkontorets uppfattning bör föroreningen av Vingsjön inte medföra nybyggnadsstopp i Axvall. Arbetet med att förbättra vattenkvaliten i
Vingsjön pågår parallellt med och oberoende av nybyggnationen
i Axvalls centrum och på Tuvet-området.
Televerket har inget att erinra under förutsättning att befintliga mellanorts- och lokalkablar intill Skaravägen kan
ligga kvar.
Kommentar: Planen förutsätter att kablarna ligger kvar. Gatumarken har utökats så att kablarna till största delen kommer
att ligga inom allmän platsmark.
Länsmuseet är positivt till planens intentioner om en ny centrumanläggning men ifrågasätter om denna behöver markeras med
ett fyravåningshus. Det f d gästgiveriet bör bevaras och integreras i centrumbildningen. Byggnaden, som troligen är uppförd
1864, har ett såväl kulturhistoriskt som kommunikationshistoriskt intresse då den utgör en rest aven anläggning som användes som skjutsstation och gästgiveri innan järnvägen öppnades 1904. Om byggnaden inte kan bevaras bör den flyttas till
en närbelägen plats. En byggnadshistorisk dokumentation måste
ske antingen byggnaden flyttas eller rivs.

Kommentar: Stadsarkitektkontoret beklagar rivningen av det f d
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gästgiveriet men menar att den centralt belägna mark där byggnaden är belägen är av så stort värde att ett bevarande skulle
medföra alltför stora begränsningar för det angelägna centrumhuset. Bevarandeintresset är till största delen inte knutet
till byggnaden i sig utan till den verksamhet som funnits på
platsen. De stora kostnaderna för en eventuell flyttning och
upprustning av själva byggnaden är därför svåra att motivera.
Tillfälle till byggnadshistorisk dokumentation skall naturligtvis ges. Länsstyrelsen har inte framfört några invändningar mot den planerade rivningen.
Vägförvaltningen anför i huvudsak följande. Farthinderna bör
inte utgöras av s k vägbulor eftersom de innebär stora olägenheter t ex för kollektivtrafik och snöröjning. Avsmalning
med en två meter bred mittrefug vid ett övergångsställe är en
bättre lösning. De föreslagna parkeringsfickorna synes olämpliga. Detaljerna i gatu- och torgutformningen bör studeras
närmare innan gränserna låses fast i detaljplanen. Slutligen
framhålles att vägförvaltningen inte har några medel avsatta
för åtgärder på väg 683 (Skaravägen).
Länstrafiken framför under hand att man är negativ till s k
vägbulor p g a de olägenheter de ger för busstrafikanterna.
Upphöjda övergångsställen kan godtas om de ligger mellan förskjutna bussfickor, så att man passerar gatan bakom en uppställd buss. Bäst är om man kan uppnå tillräcklig trafiksäkerhet med s k miljöprioriterade åtgärder som smalare gatubredder, refuger, träd i gatumiljön mm men inga upphöjningar.
Kommentar: Som framhålls i planbeskrivningen måste trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna i Axvalls centrum förbättras. Gatukontoret har under januari 1990 mätt hastigheten
på biltrafiken på Skaravägen vilket gett skrämmande resultat.
Sålunda låg genomsnittshastigheten per timma förbi Pressbyrån
vid flera tillfällen klart över 50 km/tim och ofta uppemot 60.
Under en vecka passerade 53 bilister i mer än 70 km/tim varav
12 i mer än 80 km/tim! Detta trots att januari var en ovanligt
mörk och regnig månad och trots att en refug under 1989 byggts
vid Skaravägens korsning med Hedvägen bl a i syfte att dämpa
genomfartstrafikens hastighet. Vid en olycka den 23 januari
utanför Pressbyrån påkördes en kvinna och skadades svårt. Situationen är således helt oacceptabel.
Länstrafiken föreslår andra fysiska åtgärder för att dämpa
hastigheten och hänvisar bl a till en s k miljöprioriterad genomfart i Astorp. Stadsarkitektkontoret instämmer i att en sådan i många fall säkert kan vara en god lösning men anser det
osannolikt att man med sådana principer skulle uppnå tillräcklig effekt i Axvall. Det relativt begränsade utrymmet, den intensiva fotgängartrafiken och de höga hastigheterna kräver
andra åtgärder. Det bör i sammanhanget framhållas att länstra-

fiken sedan tidigare mycket bestämt motsätter sig en lösning
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där båda hållplatserna förläggs till Skaravägens södra sida,
och därigenom i hög grad bidrar till behovet av trafiksäkra
gångförbindelser över Skaravägen.
Sammanfattningsvis är det, som byggnadsnämnden tidigare framhållit, fråga om en klar intressekonflikt mellan de oskyddade
trafikanternas behov av bättre trafiksäkerhet och den genomgående biltrafikens behov av god framkomlighet, en konflikt
där trafiksäkerheten måste prioriteras högre än i dag. Det rör
sig om en relativt kort sträcka (ca 150 m) varför man med relativt små försämringar av framkomligheten på länsvägen kan
uppnå mycket stora förbättringar av trafiksäkerheten. För att
ytterligare skärpa kravet på hastighetsdämpning har planen reviderats så att den innehåller en uttalad rätt att anordna två
förhöjda övergångsställen på Skaravägen.
De ekonomiska frågorna kommenteras i genomförandebeskrivningen.
Vallebygdens Elkraft framhåller att man har vissa anläggningar
och servitut som berörs av exploateringen, och begär särskilt
samråd med kommunen och exploatören.
Kommentar: Vid underhandssamråd har det framkommit att anläggningarna inte påverkar planens utformning. Frågan får bevakas
i exploateringsavtalet och vid bygglovprövningen.
Sellbergs Renhållnings AB anför i huvudsak följande. Angörings fickan vid Stenumsvägen kommer sannolikt att blockeras
och inte kunna utnyttjas av sopfordon. Hur sopfordon skall angöra flerbostadshuset öster om Stenumsvägen framgår inte av
planen. Slutligen bör man vid planering av nybebyggelse beakta
de särskilda behov som sophantering enligt den s k vått &
torrt-metoden ställer. Den bästa och egentligen enda lösningen
är gårdshus för avfall.
Kommentar: Enligt stadsarkitektkontorets uppfattning bör fickan vid Stenumsvägen vara tillgänglig, möjligen med undantag
av vissa tider. Om den mot förmodan inte visar sig lämplig att
utnyttja får all sophantering koncentreras till vändplanen inne i kvarteret. Soputrymmen vid bostadshuset öster om Stenumsvägen bör nås från gatan. Frågorna får slutgiltigt lösas i
samband med bygglovprövningen.
Primärvårdsnämnden har inget att erinra under förutsättning
att behovet av parkeringsplatser för handikappade tillgodoses.
Kommentar: Behovet skall tillgodoses, lämpligen intill vändplanen på kvartersmark. Frågan bevakas vid bygglovgivningen.
Länsstyrelsen delar kommunens syn på den principiella utform-

ningen av gaturummen. Vissa detaljer i trafiklösningen behöver
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bearbetas vidare, något som vägförvaltningen pekat på i sitt
yttrande. Angöringen från Bangatan och vändplanen bör av rättviseskäl utgöras av lokalgata, alternativt gemensamhetsanläggning. Framkomligheten för utryckningsfordon skall tillgodoses.
Kommentar: Planen innebär att angöringen från Bangatan utgörs
av körväg på kvartersmark men att de intilliggande fastigheterna får en via servitut säkerställd rätt till utfart utan
att detta medför några kostnader för dem. Med tanke på det
stora värde som planen ger i form aven centralt belägen byggrätt m m är detta ur rättvisesynpunkt inte oskäligt. Beträffande trafiklösningen i övrigt hänvisas till svaret på vägförvaltningens och länstrafikens yttranden ovan .
HSB Västra Skaraborg, ägare till Kuletomten 1:6 och 1:18, anför i huvudsak följande. Byggrätten bör kontrolleras mot den
husutformning som f n projekteras. De högsta tillåtna byggnadshöjderna 5.5 och 7.6 m bör ökas till minst 5.7 och 7.8 m.
P g a oklarheter beträffande befintligt ledningssystem inom
exploateringsområdet bör särskilt samråd kring detta ske snarast.
Kommentar: Byggnadshöjderna har ökats i enlighet med HSB:s
begäran. Samråd kring ledningssystem mm sker parallellt med
planarbetet.
Ewa von Heideken, lantbrukare på Härlingstorps Gård, anför i
huvudsak följande. De redovisade parkeringsplatserna är otillräckliga och olämpligt belägna . För att förhindra att bilar
parkeras på Stenumsvägen bör nuvarande parkering öster om Stenumsvägen behållas. Den plats som avses för cykeluppställning
synes otillräcklig. Farthinder på Skaravägen skulle bli en
stor olägenhet för nyttotrafiken genom Axvall. Ett fyravåningshus skulle förstöra Axvalls karaktär av landsortssamhälle, varför det bör minskas till tre våningar. Slutligen borde
planen innehålla lokaler även för barns och ungdomars fritidsaktiviteter.
Kommentar: Parkeringsplatser norr om Skaravägen är lätta att
hitta och kan utnyttjas även vid arrangemang på heden. Trafiksäkra gångförbindelser skall anordnas över Skaravägen. Marken
vid Stenumsvägen är mycket lämplig för bebyggelse medan marken
norr om Skaravägen inte bör bebyggas. Om det i framtiden uppstår behov av ytterligare parkeringsplatser kan parkeringen
utökas mot norr. En stor del av torget behöver tas i anspråk
för cykelparkering, men det finns knappast någon risk för att
utrymmet inte räcker till. Beträffande trafikfrågor i övrigt
hänvisas till svaret på vägförvaltningens yttrande och beträffande ungdomslokaler till svaret på fritidsnämndens yttrande
ovan. Vad gäller hushöjden hänvisas till planbeskrivningens
allmänna motivering.
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Christer Malm och Ann-Louise Bäckman, ägare till Kuletomten
1:22 och 1:83, vill i första hand att nuvarande infart österifrån bibehålles. Annars godkänns ingen flyttning av den östra
gränsen på 1:83 eftersom det skulle tvinga fram stora ingrepp
i trädgården för att få utrymme för ny infart.
Kommentar: Plankartan bör inte revideras eftersom den dels
följer gällande kvartersgräns, dels innebär en lösning som på
sikt är den lämpligaste. Däremot bör fastighetsägarna få rätt
att även fortsättningsvis och oavsett den fastighetsbildning
som genomförs få nyttja marken ut till nuvarande fastighetsgräns, en rätt som skall gälla tills Kuletomten 1:83 bebyggs.
Genomförandebeskrivningen har kompletterats beträffande detta.
Kjell och Lisa Forsbom, ägare till Kuletomten 1:15, motsätter
sig den hörnavskärning som detaljplanen redovisar. Om gatan
skall byggas så nära bostadshuset kommer den tunga trafiken
att medföra skador på byggnaden och sänka fastighetens värde.
Kommentar: Detaljplanen innebär ingen förändring i förhållande
till gällande stadsplan, som ger kommunen en rätt att lösa in
fastighetens sydöstra hörn. Det är inte aktuellt att utnyttja
denna rätt, men för att bibehålla en viss handlingsfrihet bör
inte kommunen avstå från rätten till inlösen. En viss förbättring kan uppnås om häcken i fastighetsgränsen klipps lägre eller tas bort.
Gustav Lundh, ägare till Kuletomten 1:28, framför muntligen
att en avskärmning, lämpligen ett plank, bör anordnas mellan
fastigheten och den föreslagna parkeringsplatsen.
Kommentar: Kravet är befogat och bör tillgodoses. Detta har
skrivits in igenomförandebeskrivningen.
Vid ett samrådsmöte den 17 oktober 1989, till vilket de närmast berörda fastighetsägarna var inbjudna, deltog 14 personer
utöver kommunens representanter. De deltagande var i huvudsak
positiva till planförslagets innehåll, men framförde därutöver
bl a följande. Förslaget innebär ökad trafik på den redan hårt
belastade Bangatan och i de bristfälliga korsningarna Bangatan- Stenumsvägen och Bryggaregatan-Skaravägen. Det f d gästgiveriet bör bevaras. Ett fyra våningar högt hus verkar tveksamt
ur miljösynpunkt. Det finns risk för störande moped- och cykeltrafik genom kvarteret.
Vid ett allmänt samrådsmöte den 14 december 1989 deltog ett
femtiotal personer. Utöver synpunkter som redovisas ovan
(främst av Ewa v Heideken) framfördes bl a att man inte bara
bör bygga bostadsrättslägenheter - det finns ett stort behov
av bostäder för ungdomar som kan ha svårt att investera i en
insatslägenhet. Slutligen framfördes skilda uppfattningar om
fördelarna med och behovet av s k vägbulor på Skaravägen.
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Kommentar: Beträffande korsningen Bangatan-Stenumsvägen hänvisas till svaret på skrivelsen från Kjell och Lisa Forsbom ovan. Korsningen Bryggaregatan-Skaravägen är bristfällig men
berörs endast marginellt av planen. En viss förbättring kan
förväntas som följd av de hastighetsdämpande åtgärderna på
Skaravägen. För att minska risken för störande cykel- och mopedtrafik behöver troligen s k cykel fällor (tvärställda räcken) sättas upp. Lägenheternas upplåtelseform styrs inte i
planen, men frågan är angelägen och bör diskuteras t ex då
marken öster om Stenumsvägen skall bebyggas. Beträffande övriga synpunkter hänvisas till svaren på skrivelserna ovan.
REVIDERINGAR:

Som en följd av den vidare bearbetningen och de synpunkter som
inkommit har detaljplanen reviderats i följande avseenden.
l. Vissa mindre gränsjusteringar av ledningsområden.
2. Ett ledningsområde har lagts in på den nya tomten vid Husargatan. Tomten har reducerats för att befintliga parkeringsplatser skall kunna behållas.
3. Pressbyråns fastighet har minskats i norr så att befintliga
telekablar kommer att ligga inom allmän platsmark. Detta
bör vara godtagbart med tanke på att marken redan i dag
nyttjas som allmän plats och då fastigheten i planen får en
utökad byggrätt.
4. Kuletomten 1:19 har utgått eftersom inga förändringar föreslås för fastigheten.
5. Trafiklösningen har studerats vidare varefter planen förutsätter att farthinder i form av upphöjda övergångsställen
byggs på Skaravägen. För att ge bättre handlingsfrihet inför eventuellt andra trafik lösningar i framtiden bibehålles
en rätt som finns i gällande stadsplan att lösa in den södra delen av bensinstationsfastigheten till gatumark.
6. Tillåten byggnadshöjd för de två mindre bostadshusen har
ökats till 5,7 respektive 7,8 meter.
7. Byggrätten öster om Stenumsvägen har reducerats något.
8. Byggrätten vid den planerade vändplanen har justerats.
9. Genomförandebeskrivningen har bl a kompletterats om flyttning av allmänna ledningar, byggnadshistorisk dokumentation
av det f d gästgiveriet, kostnadsfördelningen vid ombyggnad
av Skaravägen, nyttjanderätt till mark intill Kuletomten
1:83 och skyldighet att uppföra plank vid Kuletomten 1:28.
10.Planbeskrivning och illustration har kompletterats bl a beträffande trafik lösningen och torgets utformning.
Därutöver har skett en allmän bearbetning av planhandlingarna
som inte innebär några nämnvärda förändringar i sak.
UNDERSKRIFT

Detaljplanen är upprättad den 6 december 1989 och reviderad
den 15 februari 1990.
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