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Råd och riktlinjer för bebyggelsen i Skomakarbyn 

INLEDNING 

. .... . . 

I Axvalls tätort finns det f n ingen stadsplanelagd 
mark för ytterligare bostadsbebyggelse . Detta plan
förslag syftar till att tillgodose behovet fram till 
senare delen av 1980-talet . 

på illustrationskartan har kvarteren numrerats för 
att underlätta beskrivningen av planförslaget . 
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PLAN DATA 

Läge och avgränsning 

Tuvet-området är beläget i Norra Lundby socken i östra 
utkanten av Axvalls tätort me llan länsväg 683 och Ving
sjön. Planområdet gränsar i väster mot Stommengatan/ 
Ringvägen och fastigheterna Ving Prästebolet 1:20 och 
1:3 5 i Norra Vings socken samt Välabäck 1:2 i Norra 
Lundby socken. I norr gränsar området mot Axvall 1:1 i 
Skärvs socken. Bebyggelsens östgräns utgörs aven svagt 
bruten li nje mellan Tranum 1:20 och 9:5. Sydgränsen är 
vald för att planen skall omfatta berörd del av Ving
sjöns vattenområde och för att "möta" en tidigare 
stadsplan. 

Areal 

Planområdet omfattar 10,8 ha, varav 2,1 ha utgör vatten
område. Av den totala arealen är 4,1 ha tidigare plan
lagd . 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Befintliga planer 

I områdesplanen för Axvalls tätort är Tuvet-området 
fram till Norra Lundbyvägen angivet som planerat område 
för bostäder. 
Tranum 9:1 är dock delvis angivet som rekreationsområde 
mellan f d banvallen och sjöstranden liksom området mel
lan Skomakarbyn och stranden. 
Områdesplanen ingår i den kommunomfattande markdisposi
tionsplanen som är antagen av kommunfullmäktige 
1976-04-05. 

Inom planområdets sydvästra del och området väster därom 
gäller stadsplan fastställd av länsstyrelsen 1976-07-09. 

Nordväst om planområdet gäller stadsplan fastställd av 
länsstyrelsen 1977-11-1 5. 

Strandskydd gäller utanför stadsplanelagt område inom 
200 meter från Vings jöns strandlinje och omfattar där
för en stor del av planområdet. 

Kommunala ställningstaganden 

Förslaget till bostadsförsörjningsprogram för Skara 
kommun 1983-87 anger för Tuvet att 5 styckebyggda småhus 
skall påbörjas vardera åren 1984 och 1985. Aren 1986 
och 1987 skall 4 resp 5 styckebyggda småhus påbörjas. I 
Axvall i övrigt skall det år 1984 påbörjas 3 stycke
byggda småhus samt år 1985 24 lägenheter i flerbostads
hus. 

Byggnadsnämnden har under hösten 1979 principgodkänt ett 
skissförslag för Tuvet-området som omfattade såväl 
bostads- som småindustritomter. Kommunstyrelsens arbets
utskot t beslutade dock 1979-11-06 att området i första 
hand bör planeras för bostadsändamål. 
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Marken inom planområdet är relativt plan och hori
sontell utom närmast Vingsjön där den sluttar märk
bart. Länsväg 683 ligger på bank l - 1,5 me ter över 
omgivande mark. Den f d järnvägsbanken tvärs igenom 
området har en höjd av O - l meter. 

Den plana marken utanför befintliga tomter utgörs 
av åker eller f d åkermark . 
En del av marken i den sydvästra delen används f n 
som odlingslotter. 

4. 

Närmast Vingsjön finns en 30 - 40 meter bred strand
skog. 

En geoteknisk undersökning har utförts av konsult
firman PIAB i Skövde . Enligt undersökningen består 
jorden under ytskiktet av friktionsjord som vilar 
på fast botten , troligen morän, block eller berg. 
Ytskiktet är c:a 0,5 meter tjockt och består huvud
sakligen av mylla, sand och silt. 
Grundläggningen föreslås bli utförd på frostskyddad 
nivå på naturligt lagrad, oorganisk jord eller på 
packad fyllning sedan myllan borttagits. Vid fyll
ning bör det första lagret som lägges på silt eller 
fins and bestå av välgraderad sand för att silt och 
finsand ej skall arbetas upp i lagret vid packningen. 
Beträffande schaktningsarbeten f inns vissa rekommen
dationer om släntlutningar m m. 

Några mätningar av radonavgången från marken har 
inte gjorts inom det aktuella området, men det för
väntas sådana värden att speciella byggnadstekniska 
åtgärder måste vidtagas i nybebyggelsen. (Se under 
rubriken planförslag.) 

Inom planområdet finns dels två fastigheter som är 
bebyggda med enbostadshus och dels Skomakarbyn. Den 
är byggd som ett kolonistugeområde och har nio av 
styckade fastigheter bebyggda med små stugor , varav 
några nyligen är tillbyggda. Skomakarbyn anses be
sitta stora miljövärden varför byggnadsnämnden år 
1979 beslutade att vissa råd och riktlinjer skall 
följas vid byggnadslovsgivningen . Nämnden har inte 
något emot en permanentning för åretruntbruk om 
råden och riktlinjerna följs. 

På fastigheten Tranum 9:4 finns ett litet sågverk 
och gamla verkstadsbyggnader, samtliga i dåligt skick. 
Vid Tranum 9:5 finns en f d ladugård som är i gott 
skick. Den används f n som förråd. 

Väster om planområdet finns bostadsområden med kedje
hus resp friliggande villor. 

Länsväg 683 utgör "lokalväg" till Varnhem och trafi
keras bl a av bussarna mellan Skara och Skövde . 
Trafikmängden är c:a 1000 fordon per årsmedeldygn. 
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5. 

Skomakarbyn har tillfart från länsväg 683 via en privat 
väg. Övriga befintliga fastigheter har direktutfarter . 

Den f d banvallen, Tranum 11:1, är iordningställd och 
uppskyltad som gång- och cykelväg och leder in till 
Axvalls centrum. 

I f d banvallen finns huvudledningar för vatten och 
avlopp till Varnhem. Akermarken kan innehålla täck
dikningsledningar. 

Kommunen äger fastigheterna Tranum 9:1, 9:4 och 11:1 
vilka innefattar hela exploateringsområdet. Odlings
lotterna finns också på kommunägd mark. 

PLANFÖRSLAG 

Huvuddrag 

Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde uppföres 
kring en gatuslinga som har tillfart från länsväg 683. 
Området kan innehålla upp till 46 lägenheter fördelade 
på styckebyggda och gruppbyggda småhus. Det totala anta
let lägenheter beror av vilka hustyper man slutligen 
väljer för gruppbebyggelsen. Skomakarbyn inarbetas i pla
nen. Den f d ladugården vid Tranum 9:5 sparas och används 
so~ förråd eller icke störande småindustriverksamhet. 
Inga bostadshus rivs. 

Bebyggelseo~råden 

på grund av områdets attraktiva läge vid Vingsjön före
slås en relativt stor andel gruppbebyggelse. Planförsla
get anger flera alternativa hustyper inom grupphusområ
dena för att handlingsfriheten inte skall låsas upp ti
digare än nödvändigt. 

Kvarter nr 1 torde p g a sitt djup och sin form vara 
mest lämpat för radhusbebyggelse med antingen radgarage 
eller enskilda garage. Radhus är lättare att klara ur 
plan lösnings synpunkt om de uppförs i två våningar än i 
en- och en hal v våning. 

Kvarter nr 2 föreslås för gruppbebyggelse för att man 
lättare skall behärska landskapsbildningsfrågor och de 
speciella insyns- och bullerproblem som uppkommer från 
vägen. Lämpliga hustyper kan vara kedjehus, parhus 
eller friliggande hus. Dessa bör uppföras i två fulla 
våningsplan för att komma upp över vägbanans nivå. 

Sydväst om gång- och cykelvägen föreslås ett storkvarter 
för gruppbebyggelse. Detta möjliggör bl a alternativa 
trafiklösningar med enskilda garage på varje tomt eller 
med gemensamhetsgarage.Bebyggelsen utformas som 1-vå
ningshus med flacka taklutningar för att ej skymma ut 
sikten för bakomliggande hus. Kvarteret är fördelaktigt 
att exploatera ur ekonomisk synpunkt eftersom markens 
bärighet är god och ledningar och gata finns framme 
när området norr om järnvägsbanken är byggt. 
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6. 

Styckebyggda v illor f öreslås i kvarteren nr 3 , 4 och 5 . 
I kvarteret nr 3 föreslås blandad bebyggelse dels i 
form av rena t våvåningshus och dels i fo rm aven och 
enhalvplanshus. Den kombinationen av hustyper fin ns bl a 
på Skarabe rgsområdet i Skara. 

Inom hela området är källarvåning inte tillåten dels 
p g a ledningssystemets utformning o~h dels p g a grund
vattnets höga nivå . Med hänsyn till radonproblemen och 
även fuktproblem är torpargrund eller varmgrund klart 
lämpligare än platta på mark. Med rätt byggnadskonstruk
tion och ett noggrannt utförande är varken radonet eller 
fukten något problem. 

Skomakarbyn har sådana miljövärden att 38 § byggnads 
stadgan särskilt skall tillämpas. Där anges bl a föl 
jande: "En byggnads yttre skall ges sådan utformning 
och färg , som stads - eller landskapsbi l den fordrar och 
som är lämplig både för byggnaden som sådan och för en 
god helhetsverkan . Inom ett bebyggelseomr åde som utgör 
en värdefull miljö skall dessutom särskild hänsyn tas 
till områdets egenart ... " 

Stadsarkitektkontoret har utarbetat en särskild skrift: 
Råd och riktlinjer för bebyggelsen i Skomarkarbyn som 
skall tillämpas vid bedö~ningen av byggnadslov och även 
ge vägledning vid sådana åtgärder som inte kräver bygg
nadslov. 

Skyddsbältet (pI-området) öster och väster om bebyggel
sen i Skomakarbyn är tänkt att även framdeles användas 
av koloniföreningen för odlingsändamål m m. Där får 
inte anläggas parkeringsplatser . 

på fastigheten Tranum 9 :1 invid Tranum 9 : 5 fi nns e n f d 
ladugård som nu används av kommunen som förråd m m. Den 
avses behållas för småindustriändamål . För att inte 
störningar skall uppstå gentemot kringliggande bostäder 
måste stora krav ställas på verksamheterna inom småin 
dustri-tomten vad avser buller , trafik, "nedskräpning" 
på tomten m m. Därför bör marken behållas i kommunens 
ägo. Planbes tämmelserna anger för området: bostadsän
damål samt även småindustriändamål där så prövas lämp
ligt . Om ladugården skulle rivas och endast bostäder 
uppföras gäller således samma bestämmelser som i den 
västra delen av kvarteret. 

Förskola, LM-skola och buti k finns i Axvalls centrum . 
Avståndet från p l anområdet till förskolan är c : a 450 
meter, till skolan c:a 800 meter samt till butiken 
c : a 700 me ter. Kommundelsbibliotek och postkontor finns 
i närheten av skolan . 

Axvall är inte skyddsrumsort . r------
1-, .j ) -~" . , ~ 
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Friytor j I-

Småbarnen förutsätts leka på tomtmark. 
Områdesplanen för Axvall redovisar vid kvarter nr 6 
dels område f ör rekreation och dels planerat område för 
bostäder. De stora friområden som finns väster om sjön 
får anses som fullt tillräckliga ur rekreationssynpunkt 
om samtidigt stranden och passagen runt Vingsjön säkras. 
Därmed skulle avsteget från områdesplanen vara motiverat. 

Avståndet till badplatsen är c:a 200 meter. 

Vid RingvägenjStommengatan föreslås ett område för 
odlingslotter som ersättning för de lotter som för
svinner vid kvarter nr 6. Dessutom finns det möjlig
heter att anlägga odlingslotter sydväst om badplatsen. 

Närmast Vingsjön finns en strandskog som bör rensas 
upp och göras mer tillgänglig för allmänheten. Skogen 
är vi k tig dels som passage längs sjön och dels som 
vindskydd för bebyggelsen. 

När stadsplanen fastställs torde det vara lämpligt 
att strandskyddsförordnandet upphävs inom planområdet. 

I Vingsjön föreslås två "byggnadsrätter" för mindre 
båtbryggor kring befintliga bryggor. Genom att möjlig
göra förbättring och viss utökning av bryggorna kommer 
antalet båtar uppdragna i vassen att minska. Därigenom 
torde störningarna för fågellivet att minska . Genom 
Vingsjöns lilla format är det liten risk att båtarna 
förses med utombordsmotorer. 

Vägar och trafik 

Bostadsgatan inom området föreslås få sektionen 6,5 
meter körbana och 1,5 meter gångbana. 

Tvärs igenom området går f d banvallen för ]arnvägen 
mellan Skara och Skövde. Den fungerar redan idag som 
gång- och cykelväg från Axvalls centrum fram till 
Norra Lundbyvägen, länsväg 698. 

Länsväg 683 trafikeras av bussar till Skara och Skövde 
med turer i stort sett en gång i timman under dagtid. 
Hållplats finns vid korsningen med Beväringsgatan. 

Miljöpåverkan 

"Radon-anvisningar" kommer att delas ut till var och 
en som skall bygga inom områden med förhöjd radonavgång 
frå n marken. Eftersom torpargrund rekommenderas även av 
andra skäl torde inte radonproblemen vara svåra att 
bemästra. 

När kommunen arrenderar ut återstoden av åkermarken på 
fastighete n Tranum 9:1 bör det föras in i avtalet att 
hänsyn tas till bebyggelsen i kvarter nr 5 vid brukan
det av jorden. Samråd med hälsovårdsnämnden bör ske 
innan arrendeavtal upprättas. 
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8 . 

Teknisk försörjn i ng 

I f d banvallen fi nn s huvudledningar för vatten och 
avlopp till Var nhem. Av loppsled ning s nätet kan utformas 
med självfall inom hela området vi lke t förutsätter att 
inga källare anordnas . Inom kvarter nr 6 kan led
n ingarna komma ovanför frostfritt djup varför isole
ring kan bli nödvändig. Till förslaget hör en separat 
VA-utredning. 

på fastigheten Tranum 9 : 4 finns en äldre transforma
torstation som kommer att ersättas av mininätstationer . 

Beslut om typ av uppvärmni ngss ystem har inte fattats . 
Det bör dock utr e das om det är möjligt at t uppvärma 
delar av bebyggelsen med värmepumpar för jordvärme e lle r 
vatte nvärme ur Vingsjön . 

Samtliga hus som ligge r direkt vid ga t a får egna sop
skåp. För kvarte r e n 1 och 6 får f rågan lösas i samband 
med proj e kter ingen . 

PLANGENO:-1FÖRANDE 

Tomterna för enskilt byggande kommer a t t upplåtas med 
äganderätt. Grupphusområdena kommer att upplåtas till 
exploatörer som s e dan försäljer husen via kommunens 
tomtkö . I kvarter nr 1 kan det bli radhus som upplåts 
med hyr e s- e ll e r bostadsrätt . 

småindustritomten i kvarter nr 2 bör ä ve n framd e les 
ägas a v kommu ne n för att man l ättare skall kunna 
be gränsa störn i ngarna f ör omg i vn ingen . 

SAMRÄD 

Till förslaget hör en särskild samrådsredogöre lse. 

Planförslaget upprättat 1982-12-08 Re vide rat 1983 -03-02 

~.fr. (ly ..... ___ ~ kA:- t."? ot.\ .. ...L 
~d~sson Mats Windmark 

stadsarkitekt planinge njör 

Omfattni ngen av r e v ider ingen 1983 -0 3-02 framgår av 
samrådsredogörelse n sid 5- 7 . 


