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DETALJPLAN FÖR

Varnhems bussterminal mm
I VARNHEMS TÄTORT, SKARA KOMMUN

Planbeskrivning
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning samt en genomförandebeskriv ning. Till planen hör illustrationskarta, samrådsredogörelse, anteckningar från samrådsmöte samt fastighets förteckning.

Planerings förutsättningar
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Planområdets läge och omfattni ng
Markägare
Planen omfattar delar av de kommunägda fastigheterna Klostret
22:1, 22:7 och 22:31 samt de allmänna vägarna 683 (Axevallavägen) och 687 (Broddetorpsvägen-Simmesgårdsvägen). I planområdet ingår även en mindre del av den privatägda fastigheten
Klostret 22:4.
Översiktliga planer mm
I den kommunomfattande markdispositionsplan som antogs av kommunfullmäktige 1976 ingick en områdesplan för Varnhems tätort.
Enligt den skulle Broddetorpsvägen få en helt ny sträckning
längre österut, mellan Stationsvägen och klosterkyrkan. Den
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nuvarande anslutningsvägen till väg 49 skulle stängas, och
Simmesgårdsvägen (den norra delen av väg 687) bli en återvändsgata. Områdesplanen utgjorde grund för en detaljplan, men
bedömdes snart som olämplig på grund av de negativa effekterna
på miljön, t ex det ålderdomliga kulturlandskapet vid klosterkyrkan.
I maj 1991 upprättades, som en del av den kommuntäckande översiktsplanen, en s k fördjupad översiktsplan för Varnhem . Denna
förutsätter bl a att Broddetorpsvägen-Simmesgårdsvägen behåller sin nuvarande sträckning, att den östra infarten från väg
49 stängs och att en ny bussterminal anläggs vid korsningen
mellan Axevallavägen och Broddetorpsvägen. Planen har varit på
samrådsremiss och beräknas efter viss bearbetning ställas ut
under 1993.

Detaljplaner
För övervägande delen av planområdet gäller Stadsplan för Pickagården, Klostret 22:1 m fl, fastställd den 9 juli 1976. Pla nen byggde på 1976 års områdesplan, och innebar att Simmesgårdsv ägen skulle bli återvändsgata och anslutas till Axevallavägen i en trevägskorsning . Den nuvarande infarten till skolan har byggts i enlighet med denna plan.

utdrag ur 1976 års detaljplan
För marken söder om Axevallavägen gäller Byggnadsplan för ett
område vid Varnhems järnvägsstation, fastställd den 28 februari 1959. Planens enda betydelse i detta sammanhang är att
den, för att skapa erforderligt utrymme för korsningen Axevallavägen-Broddetorpsvägen, säkerställt en rätt till inlösen av
det nordvästra hörnet av Klostret 22:4.
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För delar av Axevallavägen gäller Stadsplan samt upphävande av
byggnadsplan för Fogdegården, Klostret 2:23 m fl, fastställd
den 9 juli 1976, men den planen saknar betydelse i det här
sammanhanget.
Nuvarande förhållanden
Planområdet begränsas i söder av Axevallavägen (väg 683) och i
öster av Simmesgårdsvägen-Broddetorpsvägen (väg 687). Från Axevallavägen leder en asfalterad infartsväg via en skarp sväng
in till en vändplan vid Varnhemsskolan och daghemmet Lindängen. Mellan daghemmet och infarten ligger en stor ostrukturerad grusplan som fungerar som parkering för skola och daghem.
Grusplanen ligger påtagligt lågt, både i förhållande till Axevallavägen och vändplanen.
Under senhösten och vintern har överskottsmassor från pågående
ombyggnad av Broddetorpsvägen lagts upp på grusplanens västra
del. Massorna har lagts precis där den nya infartsvägen beräknas ligga, men de är relativt lätta att flytta om det visar
sig att infartsvägen bör byggas på annat sätt.
Marken i övrigt utgörs huvudsakligen av öppna gräsytor. Mellan
Axevallavägen och grusplanen finns några relativt små träd.
Omedelbart nordväst om vägkorsningen står ett stort ensamt
lövträd. Från korsningen leder en grusbelagd gångväg fram mot
skolan.
Från vändplanen förekommer idag relativt omfattande trafik
till idrottshallen cirka 150 meter norr därom, på en körväg
som går över skolans mark och passerar mellan skolgård och idrottsplats. Idrottshallen inrymmer i dag, förutom idrotts lokaler, även fritidshem och i framtiden troligen även öppen förskola. Eftersom avståndet från parkeringsplatsen till idrottshallen är relativt stort har det visat sig mycket svårt att
stoppa biltrafiken. Även om sikten är tämligen god längs körvägen är trafiken klart olämplig.
Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fasta fornlämningar. Sannolikheten är dock relativt stor att det under mark kan finnas
dolda, tidigare inte kända fornlämningar. Vid schaktningsarbeten skall tillfälle därför ges till antikvarisk kontroll. Om
fornlämningar påträffas skall iakttas vad som gäller enligt 2
kap 6 & 10-14 §§ kulturminneslagen.
SKÄL FÖR PLANÄNDRING
Planen utgår från att länstrafikens bussar i framtiden inte
kommer att använda den östra infarten från väg 49 till Varnhem, eftersom trafiksäkerheten inte är tillfredsställande.
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Olycksrisker uppstår framför allt då bussar från Skövde blir
stående mitt på väg 49 i avvaktan på att kunna göra vänstersväng in mot Varnhem. I stället kommer bussar österifrån att
fortsätta fram till Simmesgårdsvägen, vilket innebär att de
inte kan använda den nuvarande bussterminalen vid affären. En
ny terminal måste därför anläggas.

Planens innebörd:
Ny bussterminal

Den nya bussterminalen utgörs aven dubbelriktad bussgata med
infarter från Axevallavägen och Simmesgårdsvägen. på båda qidor anordnas buss fickor med plats för två uppställda bussar i
varje riktning. på bussgatan skall endast tillåtas busstrafik
och, om det finns behov av det, taxi. Privat motorfordonstrafik, och troligen även cykeltrafik, kommer att förbjudas.
Ny infart till skola och daghem

, ,.

Som nämnts ovan har den nuvarande infartsvägen till skolan och
daghemmet en sträckning som utgår från en 15 år gammal stadsplan, med en numera helt inaktuell trafiklösning. Det finns
inte längre några funktionella skäl för denna svängda infart.
Eftersom det dessutom vore mycket olämpligt att låta trafiken
till skola och daghem blandas med bussar och passagerare i den
nya bussterminalen, skall en ny infart byggas direkt från Axevallavägen.
Den nya infarten byggs parallellt med och cirka 15 meter öster
om daghemmets nuvarande stängsel (cirka 10 meter öster om fastighetsgränsen). Eftersom marken ligger lågt i förhållande
till Axevallavägen måste relativt stora uppfyllnader göras.
Infartsvägen leder fram till en vändplan med samma radie som
den nuvarande, vilket medger att t ex skolbussar kör in och
vänder utan farliga backningsrörelser. Vändplanen utformas för
att trafiken skall köra motsols. Intill daghemmet byggs en angöringsficka för dem som lämnar och hämtar barn, med plats för
cirka fyra bilar samtidigt. De som gör längre besök på daghemmet förutsättes använda parkerin~splatsen.
Problemet med trafiken till idrottshallen har inget direkt
samband med denna plan. För att förbättra situationen bör
emellertid någon typ av farthinder, t ex ett upphöjt övergångsställe, anläggas där infarten till skolgården passerar
den väst-östliga gång- och cykelvägen.
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Parkering
Nuvarande grusplan behålles som parkering, framför allt för
skolans och daghemmets behov. Därtill kan den användas som
dagparkering för bussresenärer, och kanske även för bilister
som eventuellt samlas i Varnhem för att samåka till arbetet.
Om och när grusbeläggningen ersätts av asfalt avgörs inte i
detaljplanen, men en uppsnyggning bör naturligtvis ske då ekonomin så medger. Så länge inga parkeringsplatser markeras används ytan mycket ineffektivt.
Ombyggnad av korsningen Axevallavägen - Broddetorpsvägen
Planen visar en något ändrad utformning av korsningen Axevallavägen - Broddetorpsvägen. Ombyggnaden motiveras av trafiktekniska skäl och har inget direkt samband med planens innehåll i övrigt. Den innebär att Axevallavägens anslutning till
Broddetorpsvägen västerifrån vidgas, för att ge bättre utrymme
för stora svängande fordon.
Gång- och cykeltrafik
Enligt den fördjupade översiktsplanen skall ett huvudstråk för
gång- och cykeltrafik passera genom planområdets norra del, i
väst-östlig riktning. Utrymme för detta reserveras i planen. I
en kommande detaljplan för "Varnhems Centrum" dvs området öster om Simmesgårdsvägen, kommer utformningen av detta stråk
att studeras närmare.
på den östra sidan av BroddetorpsjSimmesgårdsvägen, från missionskyrkan (Klostret 22:15) och söderut, skall en gångbana
anläggas. En kort gångbana måste även byggas omedelbart öster
om Klostret 22:18 så att man från Munkvägen och Lekbrödravägen
(strax söder om planområdet) smidigt kan ta sig till bussterminalen. Vidare kommer korsningen Axevallavägen-Broddetorpsvägen att förses med övergångsställen i alla riktningar. Den
grusade gångväg som från korsningen leder mot skolan förskjuts
något mot norr, där ett övergångsställe anordnas över bussgatan. Eventuellt bör den asfalteras och breddas för att medge
cykeltrafik, men det får bedömas närmare vid projekteringen.
Cyklister från skolan mot väster och sydväst förutsättes använda befintliga cykelvägar och tunneln under Axevallavägen.
Cyklister mot Varnhems sydöstra delar måste delvis använda
bilvägarna bl a Broddetorpsvägen.
Planteringar
Detaljplanen reglerar inte tillkomsten av träd och buskar mm,
och det som visas på illustrationskartan är ett av flera tänkbara planteringsförslag. Man skall vara medveten om både att
utformningen kan bli annorlunda och att det kan ta tid innan
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det färdigställs i sin helhet. Illustrationen kan ses som ett
långsiktigt handlingsprogram, där planteringarna genomförs i
den takt och omfattning som tillgången till arbetskraft och
ekonomiska resurser medger.
Utfarter
För att få hög framkomlighet och trafiksäkerhet bör det längs
huvudgator, i det här fallet vägarna 683 och 687, finnas så få
fastighetsutfarter som möjligt. Planen innehåller därför utfarts förbud längs dessa vägar. I dag finns utfart endast på
ett ställe nämligen från ett mindre garage på Klostret 22:25.
Tills vidare kan utfarten ligga kvar, men om större förändringar skall göras på fastigheten bör utfart anordnas mot söder i
stället. Se mer om detta igenomförandebeskrivningen.
UNDERSKRIFT

Detaljplanen är upprättad den 10 november och reviderad den 9
december 1992. Revideringens innebörd framgår av samrådsredogörelsen.

cd6Sfu~ (;Jf 2~,7
Östen Andersson
stadsarkitekt

Q~~{L
Erik Westlin
planarkitekt
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DETALJPLAN FÖR

Varnhems bussterminal mm
I VARNHEMS TÄTORT, SKARA KOMMUN

Genomförandebeskrivning
INLEDNING

Planens huvudsyfte är att skapa planmässiga förutsättningar
för en ny bussterminal i Varnhem. Den innebär också en ny infart till Varnhemsskolan och daghemmet Lindängen.
Planen bedöms vara av intresse för många i Varnhem och handläggs därför enligt ett s k normalt förfarande. Ambitionen är
att den antas av kommunfullmäktige den 22 februari 1993.
GENOMFÖRANDETID

Den s k genomförandet iden enligt PBL 5:5 regleras i bestämmelserna och är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Eftersom planen huvudsakligen avser allmänna anläggningar på
allmänt ägd mark har genomförandet iden i detta fall mycket liten betydelse.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÄGOR

Klostret 22:4
Enligt gällande detaljplan har kommunen rätt att lösa in del
av Klostret 22:4 för att vidga Broddetorpsvägen, omedelbart
söder om dess korsning med Axevallavägen. För knappt tio år
sedan erhöll vägverket nyttjanderätt för att ta viss mark i
fastighetens norra del i anspråk för att vidga Axevallavägen,
vilket också genomförts. Någon anpassning av fastighetens
gränser till nyttjanderätten har dock aldrig gjorts.
Denna detaljplan innebär en anpassning till nuvarande staket
i norr, men innebär också att rätten att lösa in mark intill
Broddetorpsvägen består. För närvarande finns inga planer på
att vidga Broddetorpsvägen i denna del, men eftersom det är
sannolikt att en refug i framtiden bör byggas även här behöver
kommunen behålla rätten att vidga gatan.
Om fastighetsägaren så begär är kommunen (enligt plan och
bygglagen 14:1) skyldig att omedelbart sedan planen vunnit laga kraft lösa in hela den del som skall utgöra allmän plats,
men enligt stadsarkitektkontorets uppfattning bör detta avvak-
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ta beslut om eventuell refug i framtiden . I praktiken innebär
det att nuvarande situation för fastigheten består i stort
sett oförändrad.
UTFARTS FÖRBUD

Av trafiksäkerhets- och framkomlighets skäl bör antalet utfarter mot vägarna 683 och 687 vara så få som möjligt, varför
planen innehåller utfarts förbud mot dessa vägar. Endast på ett
ställe nämligen från ett mindre garage på Klostret 22:25 finns
utfart i dag. Utfarten förutsättes tills vidare kunna ligga
kvar, men om t ex ett nytt garage byggs eller andra större
bygglovpliktiga förändringar görs på fastigheten kan byggnadsnämnden kräva att ny utfart anordnas mot söder. Om nämnden i
annat fall kräver att utfarten tas bort har ägaren (enligt
plan- och bygglagen 14:3) rätt till ersättning för den skada
som förorsakas.
EKONOMI

Planen genomförs i samverkan mellan kommunen, vägverket och
länstrafiken. Bussterminalen ingår i vägverkets plan för byggande av smärre kollektivtrafikobjekt vilket innebär att
statsbidrag utgår med 50% av den byggkostnad vägverket godkänner . I kostnaden för projektet inräknas även del av kostnaden
för den nya infarten till skolan, eftersom den är en nödvändig
förutsättning för att kunna skapa en väl fungerande bussterminal.
UNDERSKRIFT

Detaljplanen är upprättad den 10 november och reviderad den 9
december 1992.
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Varnhems bussterminal mm
I VARNHEMS TÄTORT, SKARA KOMMUN

Samrådsredogörelse
Detaljplan upprättad den 10 november 1992 har i sin helhet eller i sammandrag sänts på samrådsremiss till kommunstyrelsen,
tekniska nämnden, räddningstjänsten, kulturnämnden, miljö &
hälsoskyddsnämnden, barn & utbildningsnämnden, Varnhemsskolan,
Varnhemsskolans Hem & Skolaförening, Lindängens daghem, omsorgsnämnden, handikapprådet, pensionärsrådet, trafiksäkerhetsrådet, kollektiv trafiksamordnaren, turistbyrån, televerket, länsmuseet, polismyndigheten, vägverket, länstrafiken,
Vallebygdens Energi och länsstyrelsen . En sammanfattning av
förslaget har, tillsammans med inbjudan till samrådsmöte den
24 november , delats ut till cirka 320 hushåll i Varnhem.
Kompletta planhandli ngar har under samrådstiden funnits tillgängliga på stadsarkitektkontoret, länsbiblioteket och i Varnhems skolan .
REMISSVAREN
Kommunstyrelsens arbetsutskott, trafiksäkerhetsrådet, polismyndigheten och vägverket har inget att invända mot förslaget.
Tekniska nämnden har i huvudsak inget att erinra mot planförslaget, men vill redan nu peka på svårigheterna med den planerade gång- och cykelvägskorsningen med Simmesgårdsvägen. Att
utforma den med refug och övergångsställe är acceptabelt under
förutsättning att hastigheten på Simmesgårdsvägen kan hållas
under 50 km/h, men eftersom mätningar i höst visat att 70% av
fordonen överskrider denna hastighet kan det komma att krävas
planskild korsning.
Kommentar: Stadsarkitektkontoret delar i huvudsak tekniska
nämndens farhågor beträffande trafiksäkerheten. Frågan avgörs
emellertid inte i -denna detaljplan, utan kommer att behandlas
i kommande detaljplan för marken öster om Simmesgårdsvägen.
Björn Apelskog, rektor för Varnhemsskolan, anför följande.
yttrandet avser endast den del av förslaget som rör ny infart
till skola och daghem och har gjorts i samråd med personalen
på skolan. Förslaget innebär för skola, daghem och idrottshall
klara fördelar och är värdefullt även om bussterminalen inte
skulle komma till utförande. Asfaltering av parkeringsplatsen
inkluderande markering av parkeringsfickor bör ske i direkt
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anslutning till vägarbetet. Förslaget i angivna delar tillstyrkes enhälligt.
Kommentar: Som framgår av planbeskrivningen avgör inte detaljplanen om och när nuvarande grusplan kommer att asfalteras.
Beslut om detta bör tas i annat sammanhang, inklusive beslut
om hur man skall fördela kostnaderna för att göra iordning
den. Kopia av skrivelsen har översänts till gatukontoret och
fastighetskontoret för kännedom och eventuella åtgärder.
Televerket redovisar befintliga kablar genom planområdet . Om
de får ligga kvar har man inget att erinra mot förslaget.
Kommentar: Vad televerket anför påverkar inte planens utformning. Kopia av skrivelsen har översänts till gatukontoret för
eventuellt hänsynstagande vid projektering och genomförande.
Länsmuseet anför i huvudsak följande. Planområdet är omgivet
av registrerade fornlämningar (mestadels gravar) och lösfunna
föremål, och här finns platser för fornlämningar som grävts
bort under 1900-talet. Sammantaget är terrängen runt planområdet mycket fornlämningstät, och sannolikheten för under jord
dolda fornlämningar är stor. Särskild arkeologisk utredning
bör därför utföras före eventuella schaktningarbeten etc.
Länsstyrelsen hänvisar beträffande behovet av arkeologisk utredning till länsmuseets skrivelse. Man finner inte anledning
att meddela förordnande utan kommunen bör träffa en överenskommelse direkt med länsmuseet om lämpliga åtgärder. I övrigt
har länsstyrelsen inget att erinra.
Kommentar: Det som anförs påverkar i detta skede inte detaljplanens utformning utan endast dess genomförande. Planbeskrivningen har kompletterats något, och kopia av skrivelserna har
översänts till gatukontoret för erforderliga åtgärder.
Länstrafiken tillstyrker planen men påpekar därutöver bl a
följande. Bussterminalens framtida driftkostnader bestrids av
kommunen. Då bussterminalen öppnas kommer trafikeringen av de
båda hållplatserna Varnhems Kyrka och Hålltorp att upphöra.
Därvid bör kommunen närmare studera behovet av och standard
för gånganslutning mellan den indragna hållplatsen Hålltorp
och hållplats Överbo på väg 49. Slutligen ger man vissa synpunkter på utformning av väderskydd mm.
Kommentar: Vad länstrafiken anför påverkar inte detaljplanens
utfor,mning. Kopia av skrivelsen har översänts till gatukontoret och kollektivtrafiksamordnaren för kännedom och eventuella
åtgärder.
Varnhems Hem & Skola-förening är 1 stort sett positiva till

förslaget men vill ändA framföra följande. Gång- och cykelvä-
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gar bör vara sammanbundna, och barn bör kunna gå eller cykla
från samhället via tunnel till Allianskyrkan eller "Varnhems
Centrum" utan att passera trafikerad väg eller vändplan. Vid
infarten från vändplanen mot skola och fritidshem behövs en
vägbula, eftersom vägen över skolgården är rak och inbjuder
till höga hastigheter. Helst bör infarten till fritidshemmet
lösas på annat sätt så att biltrafik inte tillåts så nära
skolgården som idag. Det bör finnas en busskur även för barn
som väntar på skolbussen. Väntetiderna kan uppgå till 20-30
minuter vilket i dålig väderlek är lång tid. Slutligen bör en
skylt visa att man skall köra motsols i vändplanen.
Carl-Olof Engström, slöjdlärare på Varnhemsskolan samt förälder till barn som åker skolskjuts, har muntligen framfört samma synpunkter som föräldraföreningen beträffande behovet av
busskur för skolbarn.
Kommentar: Beträffande eventuell tunnel mot Allianskyrkan och
"Varnhems Centrum" hänvisas till svaret på tekniska nämndens
yttrande ovan. Gång- och cykelvägen norr om vändplanen bör
bindas samman, senast då cykelvägen förlängs österut, och illustrationsplanen har kompletterats i det avseendet. på illustrationen har också redovisats en s k vägbula på skolgårdsinfarten, men om och när den anläggs samt hur den finansieras
avgörs inte i detaljplanen . Enligt stadsarkitektkontorets uppfattning tillhör den skolans eller fastighetskontorets ansvarsområden. Även frågan om busskur för skolbarnen avgörs
lämpligast i annat sammanhang; detaljplanen utgör inget hinder
för att sätta upp en sådan. Inte heller skyltningen preciseras
i planen, men sannolikt behöver en skylt sättas upp som styr
körriktningen i vändplanen. Kopia av skrivelsen har sänts till
gatukontoret, fastighetskontoret och kommunens skolskjutsansvarige för kännedom och eventuella åtgärder.
Vid ett informations- och samrådsmöte tisdagen den 24 november
1992 framfördes bl a följande (därutöver framfördes åtskilliga
synpunkter som antingen framgår ovan eller inte har samband
med denna detaljplan, se särskilda mötesanteckningar).Planen
utgår från att- bussarna inte längre skall köra genom de östra
delarna av Varnhem vilket innebär en stor försämring för dem
som bor där. De påstådda riskerna vid den s k Överbokorsningen
är betydligt överdrivna. Det är långt ifrån säkert att olycksriskerna blir mindre om trafiken koncentreras till endast en
korsning. Redan nu är Överboutfarten överlägset bäst då man
skall köra mot Skövde, och om vägverket bygger ett vänstersvängnings fält skulle även infarten fungera bra. Inte heller
Simmesgårdskorsningen är särskilt bra, men skulle bli bättre
om t ex väg 49 sänktes någon meter.
Kommentar: Frågan om Överbokorsningen hänger endast indirekt
samman med denna detaljplan. Planen utgår visserligen från att
bussar i fortsättningen inte skall använda korsningen, men den

innebär inte att korsningen kommer att stängas, varken för
bussar eller annan trafik (se dock länstrafikens yttrande
ovan). Korsningens framtid bör i första hand diskuteras i samband med den fördjupade översiktsplanen för Varnhem eftersom
man då kan lägga ett helhetsperspektiv på trafikfrågorna. En
reviderad version av den fördjupade översiktsplanen avses
ställas ut under 1993.
REVIDERING

Revideringen den 9 december 1992 innebär ett par mindre justeringar av illustrationsplanen. Omedelbart norr om vändplanen
har gång- och cykelvägen från väster bundits samman med den
planerade gång- och cykelvägen mot "Varnhems Centrum". på infarten till skolgården har en vägbula illustrerats i form av
ett förhöjt övergångsställe . Planbeskrivningen har kompletterats något beträffande trafiken över skolgården och fornlämningar.
UNDERSKRIFT

Detaljplanen är upprättad den 10 november och reviderad den 9
december 1992.
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stadsarkitekt

Erik Westlin
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Efter byggnadsnämndens behandling av samrådsredogörelsen har
miljö & hälsoskyddsnämnden meddelat att man inte har något att
erinra. Vidare har barn & utbildningsnämnden tillstyrkt planen
i enlighet med Björn Apelskogs yttrande ovan (EW 921216).
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SKARA KOMMUN
ST ADSARKITEKTKONTORET

Till
byggnadsnämnden i Skara kommun

Utlåtande
efter utställning av detaljplan för Varnhems bussterminal mm i Varnhems tätort, daterad den 9 december 1992.
Ovannämnda detaljplan har under tiden 28 december 1992 21 januari 1993 i enlighet med PBL 5:23-26 varit utställd för granskning på stadsarkitektkontoret, länsbiblioteket och (fr o m den 11 jan) i Varnhems skola. Den
har i sin helhet sänts på remiss till kommunstyrelsen,
tekniska nämnden, Varnhemsskolan, Varnhems Hem & Skolaförening, kollektivtrafiksamordnaren, länsmuseet, länstrafiken, vägverket och länsstyrelsen. Kungörelse, samrådsredogörelse och illustrationskarta har sänts till
televerket och 11 ägare till fastigheter i närheten av
planområdet.

,r . •

INKOMNA YTTRANDEN
Kommunstyrelsen (genom kanslichefen) och vägverket har
inget att erinra.
Tekniska nämndens arbetsutskott påpekar att illustrati onsplanen inte i alla delar stämmer överens med arbetsritningarna, men det påverkar inte den formella planen.
I övrigt hänvisar man till vad som framfördes under samrådet.
Kommentar: Se samrådsredogörelsen.
Varnhems IF, genom Börje Ahlm, anför i huvudsak följande. Föreningen utnyttjar bollplanen norr om planområdet,
men eftersom ytorna för träning och uppvärmning är begränsade har man viss aktivitet även på grönområdena i
omgivningen. Vid matcher är det störande med stora fordon intill planen, och bollar kan komma ut på in- och
utfarten. Bussterminalen bör ligga kvar på sin nuvarande
plats .
Kommentar: Kollektivtrafikens behov prioriteras i detta
fall mycket högt, jämfört med de trots allt begränsade
problem som Varnhems IF ställs inför. Det bör finnas
tillräckliga ytor för träning och uppvärmning såväl väster som norr om bollplanen. Den grönyta som tas i anspråk för bussterminalen är, p g a sitt läge intill vägarna 683 och 687, klart olämplig för idrottsverksamhet.
Huruvida nät eller annat bollfång bör anordnas längs
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bollplanens kortsida avgörs inte i detaljplanen. Avståndet från bollplanen till bussgatan blir relativt stort
och trafiken på bussgatan mycket begränsad, varför planen knappast kan innebära någon nämnvärd ökning av
olycksriskerna. Skälen till att bussterminalen inte kan
ligga kvar i sitt nuvarande läge framgår i huvudsak av
planbeskrivningen.
Televerket hänvisar till sina tidigare yttranden.
Kommentar: Se samrådsredogörelsen .
FÖRSLAG TILL BESLUT:
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att godkänna detaljplanen, daterad den 9 december 1992,
samt
att föreslå kommunfullmäktige att antaga densamma.
Skara den 25 januari 1993
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