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Planbes t ämmelser 
------ Lin je r itad 3 mm utanför planområdets gr äns. 

Användningsgräns . 

MARKANV ÄNDNING 

Allmän plats, 
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Kvart ersmark 

Egens kapsgr äns . 

Trafik mellan områden. 

Lokaltraf ik. 

Bostäder 

UTFORMNING AV ALLMÄN PLA TS 

• 000.0 Fö reskr iven höjd öv er nollplanet . 

UTNYTT JANDEGRAD 

Av fast ighets area får högst 25 % bebyggas. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
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MARKENS ANORDNANDE 

9-~--e-~~ .. ~--.-...... ~ 
PLACERING, UTFORMNING 

Marken får inte bebyggas. 

Körbar utfart får inte anordnas . 

Stängsel skall finnas. 

Huvudbyggnad skall placeras intill förgårdsmarken samt minst 4.5 meter från fas t ighetsgräns. 

Uthus eller annan gårdsbyggnad får placeras intil l en meter från gräns mot grannfastighe t 
oavsett om den utförs fristående eller sammanbyggd med huvudbyggnad. 

Huvudbyggnad får inte uppföras lill högre byggnads hö jd än 4.4 meter. Uthus eller annan gårds 
byggnad får inte uppföras lill högre byggnadshöjd än 3.0 meter . 

ADMINISTRA nv BESTÄMM EL SE 

Genomförandetiden slular 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 

ÖVRIGT 

Grundkarlan utgörs av utdrag ur Skara kommuns digitala primärkarla i skala "1000. 
UIdrag ur gällande detaljplan ingår i planbeskrivningen. 

ILLUSTRATIONER (exempel på utformning) 

IlIus tr a l ions lin je 

ANTAGEN AV MIUÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN DEN 14 APRIL 2003. 
LAGA KRAFT DEN 9 MAJ 2003. G10 
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Detaljplan för 

Ombyggnad av Pilgrimsvägen Antagen av miljö- och byggnadsnämnder 
den 14 april 2003. i Varnhems tätort, Skara kommun 

Planbeskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, 
en plankarta med illustration och bestäm
melser samt en genomförandebeskrivning. 
Till planen hör en fast ighetsförteckning. 

Sammanfattning 

Planen innebär i korthet följ ande. 
l . Del av Pilgrimsvägen byggs om sa att 

den ansluter till den allmänna vägen 
2687 (Broddetorpsvägen) i rät vinkeL 

2. Den östra delen av Pilgrimsvägen höjs 
så att ett "vilplan" skapas vid anslut
ningen ti Il Broddetorpsvägen. 

3. Ett mark byte görs mellan bostadsfas
ti gheten Klostret 2:7 och den kommun
ägda fast igheten Klostret 4:4. 

4 Förutsättningar skapas för ett upphöj t 
övergångsställe omedelbart norr om 
Pi lgrimsvägens anslutning till Brodde
torpsvägen. 

Förutsättningar 

Plunområdels 

Laga kraft den 9 maj 2003. 

Plan områdets läge och omfattning 
Planomradet ligger i den södra delen av 
Vamhem. omedelbart väster om den a[l
männa vägen 2687 . Det omfattar bostads
fastigheten Klostret 2:7, delar av den 
kommunägda fastigheten Klostret 4:4 samt 
de lar av Pilgrimsvägen och väg 2687 . 

:Ylarkiigare 
Fastigheten Klostret 2:7 är privatägd. All 
övrig mark inom p[anområdet ägs av Skara 
kommun. 

Översiktliga plancl"ingsöven'iiganden 
Det finns ingen översiktli g plan som på
verbr fönrtsättningama för detaljp lanen. 

Giillande detaljplaner 
För hela planomradet samt marken västet'. 
söder och öster därom, gäller Stadsp [:m för 
Fogdegarden. Klostret 223 m il faststä lld 
9 juli 1976. För marken norr om p[anom
radet gäller byggnadsplan lor del av Vam
hems tätort. faststäl ld 7 apri l 1970. Enligt 
1976 ars plan far Klostret 2:7 endast an
vändas för bostäder, med högsta bygg
nadshöj d (fasadhöj d) 4:4 meter IOr huvud
byggnad och 3.0 meter för uthus. Högst en 
fj ärdedel av tomten far bebyggas. och hu
vudbyggnaden får tnrymma högst två [ä
genheter. 

På 1976 års plankarta betecknas Klostret 
2:7 "Bj: Bostads- och smiiindustriänc!amiil" 
men rlilten till småindustri undantogs när 
länsstyrelsens faststäl[de planen. 

Nuvarande ln~rkanviindning 
Klostret 2:7 har tidig,u'e inrymt viss sm:lin
dustriverksamhet. men anv,inds sedan 
mimua år endast som bostadsfasti~het. Hu-

~ -
vudbyggnaden är ett relativt högt bostads-
hus i l y, plan. 

PILGRIMSVAGEN 



Ägarna till Klostret 2:7 har fått lov att tills 
vidare disponera del av kommunens mark 
söder om Pilgrimsvägen. 

Innanför fastighetens södw gräns finns en 
utfartsväg mot BroddetolT'svägen. Efter
som fastigheten ligger lågt i förhållande till 
BroddetolT'svägen. ligger utfartsvägen del
vis pa en förhöjd vägbank. 

Natur och vegetation 
Omedelbart söder om Pilgrimsvägens an
slutning till BroddetolT'svägen växer en 
stor björk. Ä ven i övrigt finns stora träd 
längs BroddetolT'svägen. 

Trafik 
Pilgrimsvä,zen används som in- och utfart 
för-ett fyrtiotal småhus i Varnhems södra 
delar. Den används också av fotgängare 
och cyklister. eliersom den tillsammans 
med Stations vägen är en naturlig förbin 
delse mellan Varnhems svdvästra delar och 
området kring försam lingshemmet och 
klosterkyrkan. 

BroddetolT'svägen (allmän väg 2687) trati
kerades 1999 av cirka 1 100 fordon per 
,\rsmedeldvgn. 

Allmiinna ledningar 
Allmiinna ledningar för vatten och spillvat
ten ligger i Pilgrimsvägen. Servisledning
arna tii; Klostre~ 2:7 går via grannfast ighe
ten Klostret 418. 

Skäl för att upprätta detaljplan 

Pilgrimsvägens anslutning till Brodde
torpsvägen är i nem avseenden bristllillig. 
Biliste~ som kommer vtisteriti';'lI1 måste stG 
i uppförs lutning innan de kör ut pa den 
större vägen. Sikten är mycket dålig. ti'am
för allt mot vänster (norr) men även mot 
höger. Hastigheten på BroddetolT'svtigen 
kan vara förvånansvärt hög. 

Bristerna har lett till att vissa bilister und
viker Pilgrimsvägen. för att istället viilja 
Abbotvägen - 'vlunkvligen. Genomfanstra
tik pa dessa bostadsgator är naturligtvis 
olämplig. Boende har klagat p'\ tratiken. 
och farthinder har satts ut i fom1 av bloms
terlådor. 

Agaren till Klostret 2:7 lir intresserad av' 
de~n kommunal::l marken söder om Pil
grimsvägen. för att införliva den med sin 
tastighe~ Det möjliggör dt markbvte . där 
kommunen kan komma över den mark som 
behövs för all bvg,za om korsninuen. . '-..... '-

Väl!verket bar för avsikt att anordna ytter
lig;re tarthinder på BroddetolT'svägen. bl el 

et~ förhöjt övergångsställe i anslutning lill 
Pilgrimsvägen. Ett sådant skulle dämpa 
hastigheten på BroddetolT'svägen. och för
bättra säkerheten för de totgängare och 
cyklister som korsar vägen. 

Planens innebörd 

Biltrafik 
Planen innebiir att del av Pilgrimsvägen 
bvgas om för att ansluta till Brocldetorps-. _b 

vägen i rät vinkel. Den östra delen av Pil
gri~svägen höjs så alt ett "vilplan" bildas 
intill BroddetolT'svägen. En björk tas bort. 
och en slänt iordningställs ned mot Klost
ret 2:7. 

Anslutningen till Klostret 2: 18 utfo l1nas 
med omsorg sil att inte regnvatten tran vii
gen rinner in pä tastighetens garageinfart. 

PILGRIMSVAGEN 



Gång- och cykel trafik 
Planen ger förutsättningar för ett förhöjt 
övergångsställe omedelbart norr om Pil
grimsvägens :mslutning till Broddetorps
vägen. Det innebär att det blir säkrare för 
fotgängare och cyklister att ta sig mellan 
Pilgrimsvägen och Stationsvägen. Över
gångsställets tillkomst eller utformning 
styrs emellertid inte av detaljplanen. 

Kvarteret 
F ör att både möj liggöra gatllombyggnaden 
och förbättra bostadsfastigheten görs en 
fastighetsreglering mellan Klostret 2:7 och 
den kommunägda fastigheten Klostret -l:4. 
Redan 1976 ars detaljp lan utgick frän att 
marken söder om Pilgrimsvägen skulle 
tillhöra Klostret 2:7, men det har aldrig 
blivit genomfört. 

Tidigare bestämmelse att huvudbvggnad 
tor inrymma högst tva lägenheter utgår. l 
övrigt innebär planen ingen ändring av de 
bestämmelser som sedan tidigare gäller för 
lus tigheten Klostret 2:7. Fastigheten får 
endast användas för bostäder. med högsta 
byggnadshöjd (fasadhöjd) -lA meter för 
huvudbyggnad och 3.0 meter för uthus. 
Högst en tjärdedel av tomten får bebyggas. 

Bestämmelsen att uthus får placeras intill 
en meter från gräns mot grannfastighet 
samt bestämmelsen om högsta byggnads
höjd gäller vid ny- och tillbyggnad. Den 
p:lverkar inte det nuvarande uthuset. som 
bilde ligger i fastighets gräns och har en 
höjd som överstiger 3.0 meter. 

Utfartsförbud 
Pbnen innehåller utfartsförbud i fastig
hetsgränsen mot Broddetorpsvägen. dvs 
förbud mo t att anordna dler behålla körbar 
ut- och infart. Lis mer i genomförandebe
skrivningen. 

Enligt pbnen skall stängsel finnas längs 
Broddetorpsvägens östra sida. en bestäm
melse som fanns redan i 1976 iirs detalj
plan. 

3 

Teknisk försörjning 
Planen innebär inga ändringar beträtfande 
ledningar för vatten, spillvatten. el eller 
tele. Gatuombyggnaden måste naturligtvis 
göras på ett sådant sätt att de ledningm som 
ligger i' gatan inte tar skada. 

Planens miljö- och hiilsokonsekvenser 
Planen innebär att säkerheten förbättras för 
alla trafikanter. För bi lister blir det bade 
lättare och säkrare att från Pilgrimsviigen 
köra ut på Broddetorpsvägen. Genomfarts 
tratlken pa Abbotvägen och Munkvägen 
förutsättes minska. 

Om V.lg\ erket bvgger ett förhöjt över
gångsställe. får fotgängare och c\klister en 
säkrare passage över Brodderorpsvägen. 
Ett sålunda ombyggt övergångsstäl le kan 
ge lägre hastigheter och lägre buller. men 
också medföra störningar från bilister som 
bromsar, passerar och accelererar. E tTekten 
beror pi hur ett eventuellt gupp deraljut
formas . SOIn ovan nämnts. regleras ö\'er
g:ingsställets tillkomst dler utformning 
inte av detaljp lanen. 

Underskri fl 

Detaljplanen är uppriittad den 3 mars 20il3. 

'~n\)(-\ / 1 'If 
~'1~~la~L-

;Östen Andersson Erik Westlin 
stadsarkitekt pbnarkitekt 
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Detaljplan för 

Ombyggnad av Pilgrimsvägen Antagen av miljö- och byggnadsnämnder. 
den 14 april 2003 . i Varnhems tätort, Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 

Planens syfte 

Planens huvudsyfte är att bygga om Pil
grimsvägen så att dess ansl utning till 
Broddetorpsvägen (väg 2687) blir säkrare 
och bekvämare. 

Planarbetet 

Planen är av begränsad betydelse och be
döms sakna intresse för en bredare allmän
het. Den hanteras därför med s k enkelt 
förfarande enligt PBL 5:28 vilket innebär 
att den inte ställs ut. utan skickas direkt till 
dem som kan vara berörda av den. Ambi
[ionen är att planen antas av miljö- och 
bvggnadsnämnden den I-t april 2003 . 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid. som regleras i 
bestämmelserna. är fem ar fran den dag 
planen vunnit laga kraft. 

Fastighetsbildningsåtgärder 

Planen förutsätter att drygt 380 m' av 
Klostret -tA överförs till Klostret 2:7 och 

. , 
atI cIrka 80 m- av Klostret 2:7 överförs till 
Klostret 4A. Arean för Klostret 2:7 ökas 
således cirb 300 m'. Marken byrs mellan 
parterna dvs någon markkostnad tas inte ut 
(Obs dock va-avgiften nedan). 

Ny adress 

Som fö lj d av detaljp lanen filr Klostret 2 :7 
ny adress nämlig~n PilgrimsvLigen 1. EVt;Il

tueIIa kostnader för detta ~lvi l ar fast ighets
iigaren. 

. Laga kraft den 9 maj 2003. 

Ansvarsförde Ini ng 

Huvudregeln är att Skara kommun ansva
rar fö r åtgärder inom allmän platsmark 
medan respektive fast ighetsägare ansvarar 
för kvartersmarken. Följande preciseringar 
bör dock göras. lämpligen i det avtal som 
träffas i samband med markby~et: 

Skara kommun ansvarar för och/eller be
kostar följande: 
• Erforderliga fastighetsregleringar. 
• Ombyggnad av gatukorsningen. 
• Erforderliga åtgärder för att regnvatten 

inte skall rinna in pa Klostre[ 2: 18 . 

• Borttagning av bellntlig björk. 
• N Y slänt tran ko rsningen mot Klostret 

2:7. Slänten byggs i lutning 1:3 och be
sås med gräs. om inte annat överens
kommes med fastighetsägarna. 

Ägarna till Klostret 2:7 ansvarar för 
och/eller bekostar följande: 
• Eventuella hägnader. häckar eller an

nan plantering. Atgärderna får inte in
nebära att sikten skyms vid utfart tr~\n 

Pilgrimsvägen. 
• Utökad vatten- och avloppsavgift enligt 

kommunens taxa (fn cirb 4.500:- kr). 
• Grind skall tinnas vid nuvarande utfart 

mo t Broddetorpsviigen. F astighetsägar
na är skyldiga att utan ersättn ing stänga 
utfarten om och när kommunen kräver 
detta (se nedan). 

Ansvaret för att bygga om övergångsstället 
på Broddetorpsvägen ligger på Viigverkel. 

Utfarten mot Broddeto rpsvägen 

Planen innehåller utfartsförbud mot Brou
detorpsvägen ti'~\n Klostret 2:7. Fastigheten 

PILGRIMSVAGEN 



har sin huvudsakliga ti llfart trån Pilgrims
vägen. Förutsatt att den inte används som 
ordinarie utfart. och att den även i fortsätt
ningen spärras av grind eller liknande. bör 
utfartsvägen mot Broddetorpsvägen till s 
vidare kunna finnas kvar. Men kommunen 
kan kräva att fastighetsägarna stänger ut
farten permanent om och när det visar sig 
nödvändigt för att få godtagbar traliksäker
het på Broddetorpsvägen. Att stänga utfar
ten permanent innebär att den inte längre 
skall vara körbar med bil. 

Underskrift 

1l:lanenl) upprättad r\m:rs ~L003. 

~<- l7'i: bill{k1 , 
Osten Andersson Erik Westlin 
stadsark itekt p lanarki tekt 
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Miljö- och byggnadskontoret 
Plan- och byggavdelningen 

Utlåtande 

Bilaga mbn § 89/03 

Till milj ö- och byggnadsnämnden 

efter samråd kring detaljplan för ombyggnad av Pilgrimsvägen l 

Varnhems tätort, upprättad den 3 mars 2003. 

Ovannämnda detaljplan har handlagts enligt reglerna för enkelt förfarande i PBL 
5:28. Planen har den 9 december 2002 sänts på sarnrådsremiss till kommunstyrel
sen, tekniska nämnden, Telia AB, Vallebygdens Energi ek fören, vägverket i Ma
riestad, länsstyrelsen i Mariestad samt lantmäterimyndigheten i Lidköping. Planen 
har remitterats till tio berörda fastighetsägare. Sista dag för remiss-svar var 28 
mars 2003. 

Remissvar: 
Kommunstvrelsen, vägverket och länsstvrelsen har inget att invända. 

Barbro och Henrik Larson, ägare till Klostret 2:18, framför i huvudsak följande 
frågor och synpunkter. 

Hur kommer anslutningen till garageinfarten att utformas, hur stor blir höjdskill
naden mellan garageplanet och gatan samt hur skall området mellan tomtgränsen 
och den nya "trottoaren" utformas? 

Även om övergångsstället på Broddetorpsvägen inte omfattas av detaljplanen, bör 
följande komma till vägverkets kännedom. Ett förhöjt övergångsställe kommer att 
påverka boendemiljön negativt genom ökat buller och avgaser. Broddetorpsvägen 
trafikeras i stor utsträckning av tung trafik t ex lastbilar, traktorer och militärko
lonner. Nära det tänkta övergångsstället ligger fastighetens kök och uteplats. Oav
sett detta menar fastighetsägarna att något bör göras för att få ner hastigheten på 
den starkt trafikerade Broddetorpsvägen. 

Kommentar: Kopia av' skrivelsen har överlämnats till tekniska kontoret och väg
verket för kännedom och eventuella åtgärder. Som även framgår av planbeskriv
ningen ger ett förhöjt övergångsställe visserligen lägre hastighet, men det kan 
också ge störningar i form av skakningar och buller. Effekten beror till stor del på 
hur övergångsstället utformas. Det som fastighetsägarna tar upp påverkar inte de
taljplanens utformning, varför skrivelsen inte motiverar någon revidering av pla
nen. Såväl tekniska kontoret som vägverket förutsättes dock ta kontakt med fas
tighetsägarna för att besvara deras frågor och/eller diskutera hur gatuombyggna
den bör genomföras. 

I gemensam skrivelse från Karl Delin (Klostret 2:7), Henrik Larson (Klostret 
2:18), Petrus Peinert (Klostret 2:19), Lars Svensson (Klostret 2:20), Sigge An-

H'\OC'laJjpllUlen Vpmllcm\Pilgci mSYlgen\Utllr.andc ,doc 

Postadress Telefon 
Skara kommun 0511-32000 vx 

E-posudresser 
miljo.bygg@skllra.se 

Org nr 
212000-1702 

Ba.nkgiro 
269-9239 

BCSOksDdre:S~C21erax t 
53288 Skara 0511 - 32555 direkt 

Ö KungshUS~ vS!l - 325 62 
Hemsidll 
www.sk:lr.:l.sc 

Postgiro 
2 10 12-0 
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dersson (Klostret 2:21), Dennis Karlsson (K19stret 4:17) och Martti Partanen 
(Klostret 4:18) hävdar man att Pilgrimsvägen är lika mycket villagata som Abbot
vägen och MWlkvägen. Många bilister kör alltför fort på denna gatusträcka. F ör 
att få ner hastighet och ljud önskar man en vägbula i mitten på Pilgrimsvägen. 

Kommentar: Frågan om vägbula på Pilgrimsvägen har inget direkt samband med 
den föreslagna ombyggnaden. Men reaktionen från de boende är förståelig, efter
som vi i planbeskrivningen hävdar att genomfartstrafiken på bostadsgatorna Ab
botvägen och MWlkvägen är olämplig. Vi vill därför framhålla följande. 

En grundläggande planeringsprincip är att trafik från ett bostadsområde (i detta 
fall bostäderna vid Junkragårdsvägen och Ulfsgårdsvägen) skall ha så kort väg 
som möjligt till det överordnade vägnätet. Bilister skall inte köra för lång sträcka 
på lokalgator innan de når sitt mål, eftersom det påtagligt ökar risken för hög has
tighet och sämre uppmärksamhet. Trafiken till och från Junkragårdsvägen och 
Ulfsgårdsvägen skall i första hand använda Pilgrimsvägen, inte Abbotvägen och 
MWlkvägen. Farthinder skall normalt inte behövas på Pilgrimsvägen, som bara är 
140 meter lång, men det finns uppenbarligen bilister som inte visar tillräcklig hän
syn. Farthinder rar dock inte innebära att trafiken styrs över till de andra, och 
längre, bostadsgatorna. Då krävs ännu svårare hinder på dessa gator. 

Idag kan en bilist hålla relativt hög hastighet när han/hon från norr svänger in på 
Pilgrimsvägen. Risken ökar som följd av att gatan sluttar mot väster. Sedan an
slutningen rätats upp till rät vinkel bör hastigheten dämpas något. En tid efter om
byggnaden bör man utvärdera trafiksituationen för att bedöma behovet av farthin
der. Skrivelsen motiverar ingen revidering av detaljplanen, men en kopia har 
överlämnats till tekniska kontoret för kännedom och eventuella åtgärder. 

Redaktionell komplettering 
Planbeskrivningen har redaktionellt kompletterats med aktuellare uppgifter om 
trafikmängden på Broddetorpsvägen. 1999 uppmättes trafiken till cirka 1100 for
don per årsmedeldygn. 

Förslag till beslut: 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 2 juli 1987 kan miljö- och byggnads
nämnden i fullmäktiges ställe anta detaljplan då enkelt förfarande tillämpats. Mil
jö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

att anta detaljplanen, upprättad den 3 mars 2003. 

Skara den 9 april 2003. 

Östen Andersson 
stadsarkitekt 

Erik Westlin 
planarkitekt 
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