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FÖRORD

DELTAGARE

En av Vårgårdas största kvaliteter är kopplingar och
närhet till det omgivande kultur- och naturlandskapet.
I Vårgårda finns trygga och centrala bostadslägen med
bra kommunikationer. I stället för en tätortsnära sjö
med badplats, finns åarna Kyllingsån och Säveån. Dessa
rekreativa blågröna stråk har utvecklingspotential som
måste beaktas i fortsatt planering och utveckling av
Vårgårda tätort.

Vårgårda kommun
Sabina Talavanic, stadsarkitekt
MARELD landskapsarkitekter
Oskar Ivarsson
Martin Allik
Melica miljökonsulter
Stefan Bydén

För att säkerställa och utveckla de landskapsvärden
som finns utmed Kyllingsån och Algutstorp, påbörjades
detta arbete hösten 2014.
Vårgårdas sydöstra delar består av värdefulla rekreationsområden, kulturlandskap, pedagogiska skolmiljöer och expansiva bostadsområden. Som en del av
arbetet ingick även att undersöka hur entrén från Väg
42 och Algutstorp kan förbättras, samt möjligheten att
synliggöra Kyllingsån.
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UPPGIFTEN
Att se Kyllingsån som en tillgång och använda sig
av ån för att förstärka såväl sociala- och ekologiska
värden längs det blå-gröna stråket.
Att förstärka kopplingar och tillgängligheten till och
över Kyllingsån.
Att skapa attraktioner, pedagogiska inslag som
förklarar och därmed förstärker naturvärden och
naturupplevelsen.
Att ta fram åtgärder som ökar säkerheten kring ån,
men bibehåller eller förstärker naturvärden.
Att synliggöra vattnet som en del av entrémotiven från
Väg 42 och sydöst.
Att förbättra rekreativa kopplingar mot Algutstorp och
sydöst.

KYLLINGSÅN I VÅRGÅRDA I 2018.11.05

4/44

SAMMANFATTNING
En av Vårgårdas största kvaliteter är kopplingar och
närhet till det omgivande kultur- och naturlandskapet.
I Vårgårda finns trygga och nära bostadslägen med bra
kommunikationer. I stället för en tätortsnära sjö med
badplats, finns åarna Kyllingsån och Säveån. Dessa
rekreativa blågröna stråk har utvecklingspotential
som måste beaktas i fortsatt planering och utveckling
av Vårgårda tätort.
Detta dokument summerar och synliggör värden
och utvecklingspotential kring Kyllingsån. Ån är
den gemensamma nämnaren och kan användas för
rekreation- ,lek, pedagogik och naturvärden.

Vårgårda är ett samhälle med mycket att
uppleva. Höga natur- och kulturvärden
uppskattas av Vårgårda bor och lockar in
besökare från längre bort.

Området beskrivs och hanteras i fyra delområden
som var och en har tydliga egna karaktärer och
utvecklingspotential. Kyllingsåns Mader vid Tånga hed,
den så kallade Åparken, Fridhem och Fridhemsskolan,
samt Alguststorp och Ekhagen.
Dokumentet redogör för existerande värden och
brister, samt illustrerar strategier för vidare utveckling
av respektive plats.
Sist finns en grov uppskattning av investeringskostnader, samt tankar kring genomförandet.
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01 BEFINTLIG SITUATION OCH ANALYS
VÅRGÅRDA IDAG
Kyllingsån kommer från nordöst och rinner genom
maderna strax norr om Tånga Hed. Ån och våtmarken
ligger som en barriär mellan aktivitetsområdet Tånga
Hed och skol- och bostadsområdet i nordöst. Maden
har stora naturvärden och en outvecklad ekologisk
potential. Tånga hed är ett välbesökt upplevelseområde
med fortsatt stor utvecklingspotential.
Vidare flyter ån genom parken i Fridhem och
Fridhemsskolan. Här finns viktiga rekreationsytor,
lekplats, bostadsområden och angränsande skolgård
samt viktiga befintliga och nya stråk.

Skolor

Kesberget
gsån

Kyllin

Centrum

Det studerade området inkluderar även delar av
Algutstorp och Ekhagen och entrémotivet från väg
42 och Borås. Här finns kulturmiljö kring Algutstorps
kyrka och miljön vid Säveån. Gamla infarten med
Boråsvägen och angränsande nya bostadsområden.
Rekreativa kopplingar med anslutande cykelstråk mot
Tånga Hed.

Fridhem

Tånga Hed

väg 42
Säve

ån

Algutstorp

Det studerade området
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FYRA DELOMRÅDEN
Vi delar upp området i fyra delområden utifrån karaktär
och utvecklingspotential.
Del 1 - Kyllingsåns Mader
Gammal översilningsmark med en meandrande åslinga.
I norr avgränsas den av Kesberget och i söder av den
sandiga platån Tånga Hed.

Kesberget
gsån

Kyllin

Centrum

DEL 1

Del 2 - Åparken
Den mer urbana parkmiljön med genomkorsande
gång- och cykelstråk. Avgränsas till största del av
villaområden.

DEL 2

Tånga Hed

Del 3 - Fridhemsskolan
Öppna fält i direkt anslutning till Fridhemsskolan och
dess skolgård.
DEL 3

Del 4 - Algutstorp
Fälten mellan VÄG 42 och bostadsområdet/vallen i
nordost, samt miljön vid kyrkan och åkröken (Säveån).
Kyllingsån - sammanhållande element
Kyllingsån är ett biflöde till Säveån och är med sina
biflöden cirka 13 mil lång. Den är som regel relativt
grund med max djupt på 1,0 meter. I arbetsområdet
är Kyllingsån ca 3.500 meter lång och mestadels svagt
strömmande.
I nordväst har ån en mer naturlig karaktär och
meandrar genom våtmarken/maden. Al, björk och vide
är dominerande träslag. Nedan bron vid Industrigatan
får ån en mer urban karaktär och är omgiven av glesa
rader av al och videbuskar. Vid reningsverket mynnar
Kyllingsån i Säveån.
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Fyra fokusområden är visade med gult symbol.
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Skola
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Förskola
Vä
g

Området idag grönstruktur, bebyggelse &
kopplingar

42

Säve

ALGUTSTORP

ån

Sociala objekt
Utbyggnadsområde
Naturreservat

AMBJÖRNTORP

Landskap med högt naturvärde

Badplats
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ANALYS AV OLIKA DELOMRÅDEN

1 KYLLINGS MADER

2 ÅPARKEN

3 FRIDHEMSSKOLAN

Historiska bilder visar att Kyllings mader har vuxit
igen de senaste 50-60 åren. Under första hälften av
1900-talet var det en öppen fuktäng och det fanns
en badplats vid ån. Nuförtiden är det svårt att ta sig
till och över ån. Kyllingsån med järnvägen skapar en
otillgänglig barriär mellan Tånga hed, skolområdet och
centrala Vårgårda i norr.

Med det vi kallar Åparken avses parkområdet mellan
Ågatan och Fridhemsgatan. Här finns stora öppna
gräsytor, asfaltstråk och lite lekutrustning. Tack vare
flera korsande gång- och cykelvägar, lekmiljön samt
intilliggande villor, används parken redan i dag.

Området sydväst om Fridhemskolan har få användare
idag. Det är en öppen gräsyta som avgränsas av
Kyllingsån, väg 42 och villaområdet. Platsen skulle
kunna användas pedagogiskt av den intilliggande
skolan och förskolor.

Parken har i dag lite innehåll och svaga kvaliteter.
Områdets centrala läge i Vårgårda och närheten till
centrum motiverar förstärkt innehåll och ökat antal
besökare. Parken skulle kunna anta en större roll som
utflyktsmål för stor del av Vårgårda.

Gräsytan är tillräckligt stort att skapa ett LOD-system
som kan hantera dagvattnet från bostäder och gator till
öst. Detta skulle ha båda ett praktisk och ett pedagogisk
syfte.

Här finns stor potential, dels att överbrygga barriären
och knyta ihop viktiga delar i Vårgårda, dels att återskapa
Maden med stora ekologiska och upplevelsemässiga
värden.
Till exempel kan röjning av maden med återskapad
vattenspegel locka fler fåglar till området (som
samtidigt drar in mer folk) och där finns möjlighet att
skapa en leksträcka till öring bredvid Villeroy och Bosch
fabriken.
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Kyllingsån ligger dold mellan träd och buskar och skulle
kunna framhävas bättre samt ges en mer central roll
i den framtida parken. Därav arbetsnamnet Å-parken.

Kyllingsån och parken kan synliggöras mer mot väg 42.
Här finns möjligheter att skapa dammar och vattenytor
för ökad biologisk mångfald samt hantering av höga
flöden.
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4 EKHAGEN/ALGUTSTORP

TVÅ FOTON FRÅN FÖRR

1

Mötet med Vårgårda från väg 42 och Borås är en
viktig entrésekvens. Efter Algutstorps kyrka öppnar
sig landskapet med Säveån till vänster och synlig
bebyggelse i norr.
Kulturmiljön vid kyrkan, hållplatsen, badplatsen vid
Säveån samt infarten till Vårgårda är en komplicerad
och inte helt fungerade trafikmiljö. Säkerheten är
undermålig och här behövs strukturella förändringar
samt en sammanhållande landskapsarkitektur.
Platsen kan även vara lämplig för välkomnande
turistinformation.
De öppna fälten har utvecklingsbara park och
landskapskvalitéer och det finns möjlighet att knyta
samman rekreativa stråk.
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2

Foton 1 av Kyllingsån är från 1918. Bakom på vänster syns Kesberget
med järnvägen framför det. Maden har få träd och används som
betesmark.
Foton 2 av Kyllings maden tagits på hösten 1967. Vid den här tiden var
Kyllingsåns vattenstånd betydligt högre än i dag. Tidigare fanns här
även en offentlig badplats med simskola.

Foto 1 från Vårgårda Idrottshistoriska Sällskaps hemsida.
Foto 2 av Håkan Håkansson från Vårgårda Idrottshistoriska
Sällskaps hemsida (samt text).
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ANGREPPSSÄTT
UTGÅ FRÅN PLATSENS UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Det är viktigt att hitta en hållbar strategi och balans
mellan naturintressen, boende och besökare,
och ekonomi. Målet är att hitta lösningar som är
multifunktionella och behåller, förstärker eller skapar
värden för så många parter som möjligt. För att
åstadkomma detta krävs analys, kunskap och förståelse
för så träffsäkra lösningar som möjligt.
Detta utvecklingsprogram har tre viktiga grundläggande
principer.
- För att skapa en varaktig miljö, är det nödvändigt att
utgå från platsens unika förutsättningar.
- Områdets höga naturvärden behöver synliggöras och
förklaras.
- Området ska attrahera många målgrupper samt
kännas inkluderade och välkomnande: Vårgårda
bor och besökare utifrån, olika intressen, kön och
alla åldrar samt tillgänglig för personer med olika
funktionsvariationer.

gångstråk, men upplevs som otrygg för barn och ligger
ofta dold bakom avskärmande träd, buskar och staket.
- Den befintliga parken i delområde 2 har goda
förutsättningar för att förstärkas till en attraktiv
utflyktspark.
- Extensiva gräsytor vid Fridhemskolan, Kv Smörtinan
och längs väg 42 har stor potential att användas för
dagvattenhantering, pedagogik, lek och samvaro,
gående och cyklister, och att skapa en inbjudande bild
av Vårgårda för bilister.
- Korsningen vid Algutstorps kyrka har potential att bli
en välkomnande, trygg och vacker entré till Vårgårda.

Ekologiskt värdefulla miljöer

I analysen av området syns flera särskilda egenskaper:
- Hela området har stor potential för höga naturvärden.
Kyllings mader kan locka flyttfåglar, ån är betydelsefull
för flera fiskarter som ål och öring, och bidrar generellt
till artrikedom.
- Tånga hed är ett populärt besöksmål bland olika
grupper från både Vårgårda och långväga besökare.
Det är ett prioriterat rekreationsområde med såväl
kultur-, natur- och upplevelsevärden.
- Kyllingsån omges av bostadsområden, skolor och
Potential för rekreativa sociala miljöer
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NATURORIENTERAD DESIGN

SKAPA KVALITÉER FÖR
VÅRGÅRDA BOR OCH BESÖKARE

Lösningar som utgår från naturens egna processer kräver
mindre skötsel

Fågelskådning

Trygg landskapspark
Förutsättningar för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster

Vattenlek

Park och plantering för såväl
människa som djur

Naturpedagogik
Bad och bastu
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02 KONCEPT
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ETT GRÖNT STRÅK MED RENODLADE KARAKTÄRER

Projektområdets fyra delar har sina egna förutsättningar
och renodlas utifrån detta. De övergripande strategierna
är:
- Kyllings mader återställs och synliggörs med
god tillgänglighet och stort fokus på naturvärden.
Kopplingen mellan Tånga Hed och resten av tätorten
förstärks både mentalt och fysiskt.
- Den befintliga parken utvecklas till en målpunkt för
hela Vårgårda. Kyllingsån blir ett centralmotiv mitt
i parken med vattenlek och naturpedagogik som
bärande del i utflyktslekplatsen.
- Stora gräsytor vid Fridhemsskolan och väg 42 får ett
mer representativ utseende men också en praktiskt
värde. Det är en lämplig plats för pedagogik och öppen
hantering av dagvatten.
- Ett tydlig, säker och representativ entré skapas vid
Algutstorps kyrka. Parkering för besökare och pendlare
med rastplats, service och infopunkt föreslås. Bättre
och säkrare gång- och cykelkopplingar.

1 KYLLINGS MADER

Restaurera &
Kyllings mader

synliggöra

Koppla Tånga Hed till skolor och tätorten
(förbättra upplevelsen av Vårgårda)
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2 ÅPARKEN

3 FRIDHEMSSKOLAN

4 EKHAGEN/ALGUTSTORP

Exponera vattnet mot väg 42
Parklandskap med ån i fokus

Förbättrad entré från sydöst

Utflyktspark - för hela Vårgårda
Vattenpedagogik
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Trygg och vacker koppling till
Ekhagen och Häggrunda
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TRYGGHET OCH SÄKERHET VID KYLLINGSÅN

ÅPROFILEN I PARKEN IDAG
Kyllingsån ligger dold och har
en brant och otrygg åkant.

Barn möter ån med grund
och flack botten. Synligt och
exponerat.

FÖRESLAGEN ÅPROFIL
I tätbebygda delar och i parken
synliggörs ån med flacka, säkra
stränder mot parksidan, men
med bibehållna ekologiska
kvalitér.
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SKALA | CA 1:4000 (A4)
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03 DEL 1 - KYLLINGS MADER

Genom att koppla Tånga hed mot nordväst, skolområdet och
centrala Vårgårda stärks Tånga hed som målpunkt för såväl
skolbarn som övriga invånare. Kopplingarna blir också starka
för det nya bostadsområdet vid Fagrabo som kommunen
planerar.
Med den nya bron över järnvägen och maden ges platsen ett
identitetsskapande arkitektoniskt objekt med multifunktion;
fysisk koppling, utsiktsplatser, naturpedagogik, naturupplevelse.
Genom att ’restaurera’ maden återskapas ekologiska värden
med tillhörande naturpedagogik och upplevelser.
Komplettera Tånga hed som besöksmål för vårgårda bor och
turister. Bron, spänger, fågeltorn, gömsle, fiske, bad etc.
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BRON ÖVER KYLLINGS MADER
Förutom en tydlig och bekväm koppling mellan Tånga
Hed och skolområdet, kan bron bli ett arkitektoniskt
landmärke och en upplevelse i sig. Tillsammans med en
varsam restaurering av våtmarken blir det ett besöksmål i
klass med etablerade Naturum.

Den nya bron skapar möjligheten
att uppleva naturen och maderna
på ett unikt sätt.

En luftig och spänstig konstruktion med multifunktionalitet
spänner från Kesberget, över järnvägen, genom
trädkronorna över madern och landar mjukt vid
huvudentrén på Tånga Hed.
Integrerade informationsplatser levererar naturpedagogik
och guidar besökare till övriga målpunkter och aktiviteter.
Bredden bör vara sådan att den fungerar bra även som
cykelväg, och vid informationsplattformarna breddas
bron så att större sällskap kan samlas.

Från till skolområdet
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Järnvägen

Bron blir ett arkitektoniskt
landmärke och ett besöksmål i sig.

Mader

Kyllingsån

Mader

Entré till Tånga Hed
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NYA BRON

Gång- och cykelbron över Kyllingsån och
maden - ca 4 m bred

Utsiktsplats med
informationstavlor

Mader
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04 DEL 2 - ÅPARKEN
Parken behöver utvecklas ur flera aspekter. Rumsligheten
förbättras med sydvända bryn som buffert mot befintliga
villor. Entrésekvenserna stärks med skötselextensiva
woodlands. Nya kopplingar och broar öppnar för nya flöden
och integrerar parken i omgivande bebyggelse. Viktigast av
allt blir att synliggöra Kyllingsån som centraltema och se till
att den hamnar mitt i parken.
Innehållet stärks genom att den centralt belägna lekplatsen
uppgraderas till en utflyktslekplats med Kyllingsån och
plaskdammen som tema. En paviljong kan innehålla
grundläggande faciliteter som WC, skötbord och med
möjlighet till enkelt glasscafé på sommaren. Plaskdammen
görs badbar och grund med en strand på parksidan och mer
naturlik situation på sydstranden.
Parken kan även utgöra målpunkt för Vårgårdas skolor med
naturpedagogik och Kyllingsån som tema.
Vackra planteringar, tillgängliga sittplatser samt friytor för sol,
lek och spel, gör parken till målpunkt för alla generationer.
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Plaskdammen ligger mitt i parken och synliggör Kyllingsån med
en strand och vattenspegel. Västra sidan är mer anlagd med lek
medan östra sidan är mer av en naturlig strandkant med träd,
stenar och växter.
Den flacka stranden och den mer synliga ån, ökar säkerheten
då det krävs mer för ett barn att vada ut till djupare vatten och
det blir lättare för vuxna att hålla uppsikt. Under badsäsongen
är flödet i ån lugnare och vattenståndet lägre.

Trygg vattenlek

Ågatan
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Bryn

Lekplats

Mjuk eko-sida med
naturpedagogik

Parkdamm

Kyllingsån

Fridhemsgatan
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VY FRÅN SYDVÄST

Stor öppen gräsyta skapar
möjlighet till spontana aktiviteter,
lek och spel samt möjliggör
större evenemang.

Bryn mellan villaområdet och
parken skapar en tydlig grön
buffert mot befintliga villor.

Tre nya broar byggs. Alla är av
enklare karaktär.

Dammen ligger som
centralmotiv och är en del av
lekplatsen.

Ny bro 1
(enkel)
Bryn
Lekplats

Ny bro 2
(enkel)

Paviljong
Parkdamm

bryn

Bef. bro

Lek och aktivitetsyta

bryn
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VY FRÅN NORDÖST

En grund och svagt lutande
damm möjliggör trygg vattenlek
till alla åldersgrupper.

I framtiden kan parken kompletteras av
en paviljong med service som toaletter,
skötrum och glasskafé.

Lek och aktivitetsyta

bry

n

Bef. bro

Lekvänlig social
sida
Ekologisk och
pedagogisk sida
Plask och lek

Åg
ata
n

Lekplats
Paviljong
med service

Parkdamm

br

yn

Ny bro 2 (enkel)

En ny bro skapar möjligheten att
sick-sacka över Kyllingsån och
uppleva parken på ett nytt sätt.
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Ny
bro
)
kel
en
3(

Utsikt över
parken

Skola

Fruktträd
Odling
Bryn

Bef
. Br
o

Bryn

FRIDHEM

Vattenpedagogik

Vattenspegel

Vä
g

42

SKALA | CA 1:3000 (A4)
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DEL 3 - FRIDHEMSSKOLAN

Vid Fridhemsskolan blir naturpedagogiken ett genomgående
tema. Kyllingsån görs tillgänglig och kopplingar mellan skolan
och ån förbättras. Bryggdäck och vistelseytor ordnas vid ån
och mellanliggande parkmiljön aktiveras med bl a fruktträd
och odlingsmöjligheter för både skolan och närboende.
Dagvatten från tak och gator i intilliggande bostadsområden
kan synliggöras med öppna lösningar för rening, fördröjning
och ökad biologisk mångfald. Förutom tekniska och
miljömässiga fördelar kan de även användas i pedagogiken
och som vackra parkelement.
På den låglänta fältet i sydväst anläggs öppna dammar dit
Kyllingsån kan brädda. De kan användas för dagvattenhantering
samt bromsa/bredda ån vid höga flöden. Naturvärden stärks
med bla ökat fågel- och insektsliv. Vattenblänket blir dessutom
synligt för passerande trafik på Väg 42.
Vid dammen kan man ordna sittplatser med pick-nick bord
och grillplatser, samt nya gång- och cykelanslutningar mot
Algutstorp.
Förstärkta planteringar med träd, fruktträd och bryn ger ökad
biologisk mångfald, rumslighet och parkkvalitéer.
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Nya öppna vattenspeglar och diken skapar vackra vyer,
förstärker naturvärden, ger spännande lekmiljöer samt länkar
samman biotoper. Artrika planteringar med nya träd och
bryn ger rumslighet, upplevelse och biologisk mångfald.
Naturlika planteringar, ängar och fält ger en växtlighet med låg
skötselintensitet.

Bostadsområde
Ryttmästaren

Kyllingsån
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Vattenpedagogik

Vattenspegel

GC-väg

Bryn

Befintliga villor

Slåttervägen
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VY FRÅN VÄST

Fruktträdgård
Olika sorter av körsbär, äpplen, päron
mm skapar biologisk mångfald, och
ger barnen pedagogiskt, egenodlat
mellanmål.

Ny bro 3 (enkel)

Odling

En vattenspegel som syns från väg 42
och annonserar en grönare och mer
hållbar sida av Vårgårda.

Skolan
Lek och samvaro

Brygga
Fruktträd

Betesmark
Bro
Vattenspegel

Gc-väg till
ekhagen

Pedagogik

2

4
Väg
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FRIDHEM
Vattenspegel

Förskola
Bryn
Lek och samvaro

42

Utsikt över
landskapet

Bryn

Vä
g

Utvecklingsområde

Utsikt över
landskapet

ALGUTSTORP

Info och
parkering

ALGUTSTORP
KYRKA

Väg mot
Ekhagen

Ny gångtunnel

Rastplats

GC-väg mot
Häggrunda

SKALA | CA 1:6000 (A4)
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DEL 4 - EKHAGEN/ALGUTSTORP

Algutstorp och Väg 42 är en av Vårgårdas viktigaste
entréer med passerade trafik från Borås och E20. Det är
här man får en första visuell kontakt med den samlade
bebyggelsen och Vårgårda tätort.
Vid Algutstorps kyrka skapas en tydligare trafikanordning
med ny infart, informations- och rastplats, pendel- och
besöksparkering samt gångtunnel vid busshållplatsen. Det
blir en vacker, tydlig och välordnad entré till Vårgårda.
Gång- och cykelvägar kopplar samman det nya rekreationsstråket längs Kyllingsån och utvecklingsområdet i norr,
med befintliga stråk mot Ekhagen och Hägrunda.
Säkerheten förbättras med flyttad infart, separerat
och kontinuerligt cykelstråk samt gångtunnel mellan
hållplatserna och mot rastplatsen vid Säveån.
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För att göra kopplingen mellan Kyllingsån och Algutstorp så
trivsam som möjligt stärks rumsligheten med modellering av
marken, uppbyggnad av vallar samt nya planteringar med
artrika bryn och olika träd. Detta ger lä och minskat buller från
trafik på väg 42. En glänta ger parkkvaliteter och aktivitetsytor
för intilliggande bostäder.
Betande djur blir trevligt inslag samt sköter öppna ytor.
Planteringar görs naturlika med lägsta skötselnivå.

Väg 42
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Betesmark

Nytt bryn

’Glänta’
Lek och sammvaro

Befintlig vall

Bostäder
Smörtinan
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VY FRÅN SYDÖST

Den nya GC-vägen förbättrar och gör
tryggare kopplingar inom tätorten.
Öppna gräsytan vid vägen planteras
med olika inhemska arter som passar
i miljön.

En skyddad och inramad allmänning/
glänta skapas för parkliv, lek, spel eller
samvaro.

Skola
n
Kyllingså

Väg
42

Lek och samvaro

Betesmark

Bef. vall
Gc-väg till
ekhagen
Bostadsområde

Mest av den befintliga betesmarken
bevaras för att behålla möjligheten till
stadsnära odling.
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VÅRGÅRDAS SÖDRA ENTRÉ
ALGUTSTORP

Algutstorps rastplats kan bli en del av en vacker och värdig
entré till Vårgårda. I sitt strategiska läge kan den fylla
många funktioner som rastplats (även för trafik på E20),
informationsplats, badplats samt besöksplats för kulturmiljön
eller aktiviteter i den intilliggande kyrkan. Dessutom är det en
busshållplats med frekvent trafik.

Sä
ve
å

n

Hållplats

Algutstorp
kyrka

Väg mot
Ekhagen
Ny gångtunnel
Rastplats

Hållplats
42
Väg

En ny tydlig avfart med cirkulation ordnar upp trafiksituationen
och sänker hastigheten på Väg 42. En liten flyttning skapar
mer plats för parkering, busshållplatser och informationsplats.
Terrängen medger en luftig och inbjudande gångtunnel i
samma läge som befintlig busshållplats. Tunneln skulle länka
parkeringsytorna med Säveån och den gamla badplatsen viken
kan användas både som bad- och rastplats.

Ny entré

Gående från busshållplatsen kan passera planskilt, tryggt och
säkert på en relativt högtrafikerad landsväg.
GC-väg mot
Häggrunda
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VY FRÅN SYD
Vårgårda
Pendel- och besöksparkering
kopplat till brushållplatser, med en
informationspunkt och servicerum
skapar en tydlig och välkomnande
entré till Vårgårda.

Gångtunneln under väg 42 gör det
möjligt att ta sig från hållplatsen eller
badplatsen, till GC-vägen som leder till
tätorten.

Parkering

Algutstorp Kyrka

Informationspunkt
Hållplats

vä
g

ån
ve
Sä

42

Gångtunnel
Rastplats

Rastplatsen vid Säveån introducerar
Vårgårdas natur- och livskvaliteter för
besökaren.
Hållplats
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07 GENOMFÖRANDE

OMRÅDEN
1 KYLLINGS MADER

3 FRIDHEMSSKOLAN

Moment

Etapp

Investering

Moment

Etapp

Investering

Bron planering/proj.

1

1-2 milj

Fruktträd

1

0,5 milj

Röjning och dämme

1

1-2 milj

Bryn

1

0,5 milj

Bastu

2

1-2 milj

GC-väg

1

1,5 milj

Fågeltorn

2

2-3 milj

LOD-system

2

1-2 milj

Vattenspegel/
pedagogisk damm
Ny bro 3 (enkel)

2

3-5 milj

3

0,75-1 milj

Gömsle

2

0.5 milj

Spänger och bryggor

2

1-2 milj

Bron byggnation

3

20-40 milj
30-60 milj

TOTAL

2 ÅPARKEN

TOTAL

7.25-10.5 milj

4 EKHAGEN/ALGUTSTORP

Moment

Etapp

Investering

Moment

Etapp

Investering

Entré / ÅV station

1

0,5 milj

Bryn

1

1 milj

Ny bro 1 (enkel)

1

0,75 -1 milj

GC-väg

1

2,5-3 milj

Ny bro 2 (enkel)

1

0,75-1 milj

Nya vallar

1

1-2 milj

Bryn/avskärm plant.

1

0,5 milj

Gångtunnel

2

5-10 milj

Utflyktslekplats

1

4-6 milj

Rastplats

2

1-2 milj

Parkdamm

1

0,5-1 milj

Ny infart/cirkulation

3

15-20 milj

Woodland/entré

1

0,5-1 milj

Pendel-/besöksparkering

3

4-5 milj

Gång/cykelstråk

1

2 milj

Infoplats/WC/skötrum

3

3-5 milj

Utrustning/möbler/ljus

1

0,5-1 milj

Paviljong/WC/skötrum

2

0,5-4 milj

TOTAL

TOTAL
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30-50 milj

10,5-18 milj
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ETAPPER - GENOMFÖRANDE
1 KYLLINGS MADER

3 FRIDHEMSSKOLAN

Planering, projektering och tillstånd för bron kräver framförhållning och
definieras som ett eget projekt. Påbörjas projektet skapas förväntningar och
marknadsföringen av bron startar. Detta bör samordnas med aktiviteter på
Tånga hed. Det naturvårdande arbetet kan påbörjas snarast med inventering,
planering och röjning av mader samt återställning av dämme. Allt bör ske
med genomtänkt spridning av information och ett pedagogiskt arbete. Det
bör även ske i nära samarbete med länsstyrelsen och andra aktörer såsom
naturskyddsföreningen, ornitologiska föreningar, fiskevård, skolor m fl. När
madern är återställd anläggs spänger, brygga, bastu, gömsle och fågeltorn.
Sist anläggs bron. Den kommer ge området en helt annat sammanhang och
integration i Vårgårda, vilket bör ge synergieffekter och nya möjligheter för
t ex skolor och verksamheterna på Tånga hed.

Liksom genomförandet i Åparken kan man engagera skolan och skolbarnen
i såväl gestaltning, projektering och anläggning av den nya parkmiljön. Det
finns stora pedagogiska möjligheter i allt från att undersöka vilka naturvärden
man kan skapa, lösa tekniska dagvattensystem, odling och plantering av
fruktträdgården. Plantering och byggande av odlingar är något som man kan
starta med redan i dag. Dagvattensystem, regnträdgårdar, dammar och bron
kräver projektering och i vissa fall tillståndsansökning.

2 ÅPARKEN

4 EKHAGEN/ALGUTSTORP

Parkens innehåll och utformning bör initieras och stämmas av med
Vårgårdaborna genom en dialogprocess. När helheten är gestaltad kan arbetet
påbörjas med den förbättrade entrén, woodland, askvärmande planteringar
mot intilliggande villor samt nya gång- och cykelvägar. Temalekplatsen
byggs i samband med dammen och bron. Paviljong kan göras i etapper och
uppgraderas. Mest effektivt bör vara att göra hela upprustningen som ett
projekt med sammanhållen helhet och gestaltning. Ljussättning av parken är
särskilt viktig för trygghet. Paviljong/servicebyggnad kan göras i ett enklare
utförande som sedan uppgraderas. Även lekplatsen kan ev. kompletteras
senare.

En relativt enkel del är att knyta samman gång- och cykelstråken med
tillhörande planteringar och vallar. Åtgärdena vid väg 42 är mer komplicerade
och kräver samordning med bl a trafikverket och kyrkan. Högsta prioritet
bör ges åt gångtunneln som ger förbättrad säkerhet och som öppnar för att
använda åkröken vid Säveån som rast- och badplats. Enklare parkeringar kan
göras i ett första skede, som sedan uppgraderas när rast-/informationsplats
samt avfarten anläggs.
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Översiktsplan 2006-2015, 2006 Vårgårda kommun
Lokala miljömål för Vårgårda kommun, 2012 Vårgårda
kommun
Vattenöversikt, 2004 Vårgårda kommun
Biotopkarteringar i Säveån 2011-2012, 2013-02-03
Naturcentrum AB
Broschyr Natur & Kulturstig runt tätorten
Program för utveckling av Kyllingsån och Kyllings mader,
Melica
Kyllingsån vid Fridhem, 2002 Melica och EFEM
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