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Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
Plankarta med bestämmelser
•
Illustrationskarta
•
Grundkarta
•
Denna planbeskrivning
•
Fastighetsförteckning
•
Behovsbedömning av miljöbedömning
Utredningar:
•
Geoteknisk utredning (BG&M, 2015-11-13)

Planprocess
Planen upprättas med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Normalt
planförfarande används då en föreslagen detaljplan anses ha ett allmänt
intresse.

Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte och huvuddrag är att:
•
Möjliggöra nya bostäder i Vårgårda tätort där färdigbyggd
infrastruktur finns samt närhet till kommersiell och offentlig service.
•
Möjliggöra en komplettering av boendeformerna i området.
•
Ändra markanvändning från allmän parkmark till kvartersmark för
bostadsändamål för att möjliggöra fastighetsregleringar.

Bakgrund
Det aktuella området är listat som prioriterat utbyggnadsområde i kommunens
bostadsförsörjningsprogram. Planarbetet initierades av Vårgårda kommun
genom sektor Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö. En utredning togs fram och
godkändes av KS. I utredningen redovisas tre alternativ för bostadsbebyggelse
i området. Därefter godkände KS start-PM för planen. Ett informationsmöte
hölls i Kommunhuset 2014-02-24 med syfte att samla in allmänhetens synpunkter inför detaljplanearbetet. De personer från allmänheten som var
närvarande vid mötet var negativt inställda till att området bebyggs.
Allmänhetens synpunkter sammanställdes, bedömdes samt redovisades för
KS som beslutade att planarbetet skulle fortsätta.
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Plandata
Planområdet är beläget i nordöstra delen av Vårgårda tätort. Det begränsas
norrut av Fasangatan (förutom en mindre del) och i övriga väderstreck av
villaområden. Avståndet till centrum är ca en kilometer.
Planområdet utgörs av delar av fastigheterna Skövde 4:1 (parkmark och
gatumark) och Skövde 2:74 (parkmark). De ägs av Vårgårda kommun.
Totala arealen som omfattas av detaljplanen är ca 18 200 kvm.
Området utgörs huvudsakligen av en öppen gräsyta för bollspel samt en
ungefär lika stor yta beväxt med högresta björkar. Omgivningen består av
villor och radhus.

Översikt planområdet. För en mer detaljerad karta över planområdet med fastighetsgränser,
mm, se grundkartan.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Gällande översiktsplan för Vårgårda kommun, antagen 2006-06-07 KF § 43,
har som strategiska mål bland annat:
•
Att skapa centralt boende för äldre och yngre
•
Att ny bebyggelse tillkommer där infrastruktur redan finns
•
Närhet till skola och annan samhällsservice är väsentlig
Möjligheter till utbyggnad av nya bostäder i tätorten är begränsade av flera
faktorer, bl.a. riksintressen för natur- och kulturvård, Västra stambanan och
E20.
Bostadsförsörjningsprogram
Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun 2012-2018, antagen av
kommunfullmäktige 2012-03-14 § 32, är kommunens bostadsförsörjningsprogram. Programmet föreslår ett antal platser i tätorten som prioriterade
utbyggnadsområden, bl.a. det aktuella området.
Kommunala beslut
Kv. Björkängen – utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Utredning som syftar till att pröva olika alternativ för bostadsbyggande i det
aktuella området med olika hustyper och olika exploateringsgrad. Antagen av
KS 2013-10-16 § 247.
Start-PM

Kommunstyrelsen gav 2014-01-15 § 28 i uppdrag åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta detaljplan för det aktuella området för att därigenom
möjliggöra ny bostadsbebyggelse.
Kv. Björkängen – Avstämning planuppdrag

Redovisning av informationsmöte för allmänheten samt analys av vad som
framkom på mötet. KS gav 2015-05-27 § 150 i uppdrag att fortsätta planarbetet.
Gällande detaljplan
Detaljplaner som delvis berörs är:
•
Skövde Västergården 2:74 och Skövde Stommen 4:1 m.fl., laga kraft
1973-07-13. På berörd del anger planen parkmark.
•
Skövde Stommen 4:1 m.fl., laga kraft 1976-06-01. På berörd del anger
planen parkmark och gatumark.
Riksintressen
Inom planområdet finns inga riksintressen.
Behovsbedömning av miljöbedömning
Förslag till detaljplan bedöms inte ge upphov till en betydande miljöpåverkan
vilket medför att en MKB inte kommer att upprättas, se bilaga.
Behovsbedömningen har antagits av KS 2015-08-26. Länsstyrelsen har
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inkommit med yttrande 2015-06-22, i vilket Länsstyrelsen instämmer med
kommunens behovsbedömning.

Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur
Mark och vegetation

Marken i planområdet består huvudsakligen av plana gräsytor. I norr samt
sydväst ligger två mindre gräsytor mellan bebyggelse och gator/GC-vägar. I
öster finns en större gräsyta för bollspel samt en ungefär lika stor yta beväxt
med främst högresta björkar.
Geoteknik

En översiktlig geoteknisk utredning är utförd av BG&M Konsult AB. Jorden
består under ytskiktet av friktionsjord, som via skikt av finsediment, vilar på
för utförda sonderingar fast botten – troligen morän, block eller berg. Sättningsundersökning har ej utförts. Enligt sondering är leran över-konsoliderad.
För upp till fyra våningar höga hus kan grundläggning ske på frostskyddad
nivå med sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller
väl packad fyllning. För hus med fem våningar krävs troligen pålning. Vid
schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av schakten finns
risk för erosion och bottenuppluckring. Schaktning under grundvattenytan ska
därför studeras och planeras innan arbetet påbörjas. Några stabilitetsproblem
bedöms ej föreligga inom området för de föreslagna byggnaderna. Detaljerade
undersökningar bör utföras i samband med bygglovsprövning.
Lokalt omhändertagande av dagvatten bedöms som möjligt inom området,
dock bör påpekas att grundvattennivån periodvis kan stiga i samband med
snösmältning, etc., vilket kräver en noggrann projektering. Infiltration till
grönytor kan sannolikt utföras förutsatt att marklutningar anordnas från hus.
Alternativa lösningar är fördröjningsmagasin eller fördröjningsdammar.

Den större gräsytan sedd från väst. Björkdungen syns delvis till höger i bild.
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Förorenad mark

Planområdets användning hittills har inte givit upphov till förorenad mark.
Radon

Den geotekniska utredningen visar att marken ska klassas som högradonmark.
Byggnader ska uppföras radonskyddade.
Fornlämningar

Inom planområdet finns inga fornlämningar.
Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Planområdet saknar bebyggelse.
I norr, syd och öst ligger villor från 70- och 80-talet i ett samt ett- och ett halvt
plan. I väst ligger radhus från åttiotalet i två plan.

Vy från Fasangatan västerut. Befintliga radhus till höger i bild.

Föreslagen bebyggelse

Planförslaget medger en flexibel disposition av marken. Av ekonomiska skäl
avses befintliga vattenledningar ligga kvar i marken (se stycke ”Vatten och
avlopp” på s. 11). Två alternativ till ny bebyggelse med olika karaktär
redovisas utifrån föreslagen plankarta. Ett tredje alternativ redovisas endast i
planbeskrivningen. I samtliga alternativ föreslås en ny villafastighet bildas
norr om Fasangatan. En planbestämmelse säkerställer att omgivningens
småskalighet bibehålls genom att byggnader högre än två våningar måste
utformas som flera urskiljbara mindre volymer, en annan planbestämmelse
reglerar möjligheterna att bygga upp till fem våningar. En planbestämmelse
säkerställer att träd som eventuellt tas ner och/eller skadas vid en exploatering
inom planområdet söder om Fasangatan, ska ersättas med samma antal träd
inom planområdet söder om Fasangatan.
Alternativ 1:
Mot fastigheterna i sydöst (kv. Nyponet) sparas ett 15 meter brett stråk av
befintlig parkmark. Nordväst om denna föreslås fyra parhus i 1-1,5 plan och
bortanför dessa fyra mindre flerbostadshus i två plan med fyra lägenheter
vardera. De får egna entréer via uteplats/balkong. Mellan parhusen och
flerbostadshusen bildas en gemensam gård. Totalt tillskapas 24 lägenheter på
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ca 60-125 kvm vardera och en gemensam bruttoarea på ca 2000 kvm.
Parhusen får parkering på den egna tomten med möjlighet att bygga carport
eller garage. Flerbostadshusen får parkering på gården och/eller direkt norr
om bebyggelsen på mark som inte går att bebygga. Samtliga lägenheter får
förråd vid entréer/uteplatser.
Alternativ 2:
På den öppna gräsytan föreslås två punkthus i upp till fyra plan med elva
lägenheter vardera. Husen delas upp på flera volymer för att skalan ska brytas
ner och passa in i befintlig bebyggelse. Mindre gårdsrum anordnas framför
respektive hus. I öster, närmast Fasangatan, föreslås två mindre flerbostadshus
i två plan med fyra lägenheter vardera. De får egna entréer via uteplats/
balkong. Totalt tillskapas 30 lägenheter på ca 60-80 kvm vardera och en
gemensam bruttoarea på ca 2200 kvm. Parkering anordnas på två platser som
inte går att bebygga. Större delen av björkdungen behålls.

Alternativ 1 sett från väst.

Alternativ 2 sett från väst.
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Alternativ 3:
På gräsplanen föreslås tre punkthus i upp till fem plan. Husen delas upp på
flera volymer med takterrasser. Entréerna vänder sig mot en gemensam gård
som bildas mellan husen. Gården öppnar sig via en övergångszon med
dagvattendammar mot björkdungen, som lämnas relativt orörd. Totalt
tillskapas ca 33 lägenheter på 2-4 r.o.k. Parkering anordnas utmed
Fasangatan.

Alternativ 3 sett från väst.

Alternativ 3, situationsplan.
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Befintlig service och verksamheter

Inom planområdet saknas såväl offentlig som kommersiell service. Centrala
skolområdet ligger ca 500 m söder om planområdet. Biblioteket och
Sundlergymnasiet ligger ca 1100 meter söder om planområdet. Kungsgatan i
Vårgårda centrum med stort utbud av kommersiell service ligger ca 700 m
sydväst om planområdet.
Föreslagen service och verksamheter

Ingen ny service eller nya verksamheter är tänkta att tillkomma inom
planområdet då det anses räcka med det som finns i närområdet (se ovan).
Gator och trafik
Befintligt gatunät

Planområdet ligger ca 200 meter öster Stockholmsvägen som har en skyltad
hastighet på 50 km/h och trafikerades 2013 av 2331 fordon/dygn, varav 174
lastbilar. Fasangatan förbinder planområdet med Stockholmsvägen via
befintlig anslutning. Den har en skyltad hastighet på 50 km/h och är en
lokalgata med ett antal säckgator i omgivande bostadsområden.
Föreslagen bebyggelse beräknas ge ett tillskott på 47 bilresor/dygn exklusive
nyttotrafik. Den befintliga bebyggelsen som nås via Fasangatan beräknas ge
307 bilresor/dygn exklusive nyttotrafik. Ovan redovisade värden, uppräknade
med 15% för att inkludera nyttotrafik, ger enligt VGU såväl god tillgänglighet
som god trafiksäkerhet i den typ av korsning som idag ansluter Fasangatan
med Stockholmsvägen. Siffrorna rörande Fasangatan har tagits fram med
Trafikverkets trafikalstringsverktyg.
Föreslaget gatunät

Inga nya gator på allmän platsmark föreslås anordnas.
Parkering

För bebyggelse som tillkommer avses parkering ske på kvartersmark i direkt
anslutning till bostaden eller i mindre grupper. Tillfart till parkering sker från
Fasangatan på 1-2 ställen. Området ligger i Vårgårdas parkeringszon 2, vilket
innebär att det vid nybyggnation ska finnas 1 parkeringsplats/lägenhet i
flerbostadshus eller 2 parkeringsplatser/lägenhet vid ett- och tvåfamiljshus
(Parkeringsnorm för Vårgårda kommun, antagen av KF 2010-08-22 § 93).
GC-vägnät

Skolområdet och Kesbergets friluftsområde kan nås uteslutande på GC-väg
utan att korsa vägar med biltrafik. Även centrum, järnvägsstation, bibliotek
och gymnasium kan nås uteslutande på GC-väg, men det är aningen närmare
att använda den måttligt trafikerade Marknadsgatan.
Transporter

Transporter och angöring (vid flytt, ambulansutryckningar, mm) avses ske via
parkeringsplatser och/eller gångvägar inom kvarteret.
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Tillgänglighet

I samband med nybyggnad ska marken utformas så att tillgänglighet erhålles
för personer med funktionsnedsättning i den omfattning som krävs enligt
gällande BBR-normer.

GC-vägar utritade som blåa linjer.

Teknisk försörjning
Vatten och Avlopp

Tillkommande byggnader avses anslutas till kommunalt VA-nät. Djupt
liggande vattenledningar går genom området i två diagonaler i väst och nord.
Det krävs att ett ca åtta meter brett bälte lämnas obebyggt för att garantera
åtkomst till ledningarna (utritat som u-område på plankartan). Krav på lokalt
omhändertagande av dagvatten ska ställas vid nybyggnad, se vidare i stycket
”Geoteknik”.
Brandpost finns inom planområdet vid Fasangatan och har en kapacitet på
minst 900 liter/minut. Det är aldrig mer än 1000 meter till en brandpost inom
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planområdet. För hus med fler än tre plan krävs att brandpost med en
kapacitet på minst 1200 liter/minut finns på högst 75 meters avstånd. Detta
kan behöva anordnas beroende på var inom planområdet högre bebyggelse
lokaliseras. Krav på lokalt omhändertagande av dagvatten ska ställas vid
nybyggnad, se vidare i stycket ”Geoteknik”.
El och tele

Vattenfall är ansvarig för eldistribution till området.
TeliaSonera Skanova Access AB har ledningar i området.
Vårgårda kommun och Pema Radiosystem AB har optokabel i området.
Fjärrvärme

Området är ej anslutet till fjärrvärmenätet.
Avfallshantering

Hantering av avfall ska lösas inom kvartersmark och ske enligt kommunens
renhållningsförordning. Återvinningsstation finns ca 700 meter från
planområdet på Marknadsplatsen.
Störningar
Buller

Det bedöms ej föreligga några problem med trafikbuller inom planområdet.
Riskbedömning

Det bedöms ej föreligga några särskilda risker inom planområdet.

Genomförande
Under Genomförande redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska
och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Dessa redovisade
uppgifter har ingen rättsverkan.
Organisatoriska frågor
Tidsplan

Planförslaget beräknas vara ute på samråd under tredje kvartalet 2015 och på
granskning under första kvartalet 2016. Detaljplanen beräknas bli antagen
under första halvåret 2016.
Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap, ansvarsfördelning

Vårgårda kommun är huvudman för allmän platsmark. Vårgårda kommun är
huvudman för vatten- och avloppssystem fram till fastighetsgräns. Vattenfall
är ansvarig för eldistribution. Skanova är ansvarig för telenätet.
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Fastighetsrättsliga frågor
Markägande

Fastigheterna Skövde 2:74 och 4:1 ägs av Vårgårda kommun.
Fastighetsbildning

Det största området redovisat som kvartersmark i planförslaget, del av Skövde
4:1, avses bilda en ny fastighet. Efter exploatering kan samma område komma
att bilda flera mindre fastigheter inklusive en gemensamhetsanläggning för att
säkra tillfart till samtliga fastigheter, gemensamma umgängesytor, etc. Inom
denna/dessa fastighet/-er ska ledningsrätt för kommunens VA-ledningar
säkerställas med u-område.
Området redovisat som kvartersmark i planförslagets norra del, del av Skövde
4:1, avses bilda en ny fastighet.
Området redovisat som kvartersmark i planförslagets sydvästra del, del av
Skövde 2:74, avses överföras till Poppeln 1.
All mark som i planförslaget avses fastighetsregleras utgörs idag av parkmark.
Tekniska frågor
Vatten och avlopp

Vårgårda kommun ansvarar för VA-nätet fram till fastighetsgräns.
El och tele

Vattenfall Eldistribution AB är ansvarig för eldistribution till området. Enligt
kundavtalet, Nät 2009 K § 7.3, får inte byggnader uppföras, marknivån
ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av
nätägarens anläggningar. Kabelanvisning i fält begärs av Vattenfall innan
arbete påbörjas. Eventuella flyttningar av ledningar inom planområdet utförs
av Vattenfall men bekostas av exploatören. Beställning bör göras minst sex
månader i förväg.
Eventuella anläggningar tillhörande TeliaSonera Skanova Access AB
föranledda av exploatering kommer att debiteras fastighetsägare/exploatör. I
god tid innan arbeten påbörjas i närheten av Skanovas anläggningar ska
beställning på eventuell undanflyttning ha inkommit till Skanova. Beställning
på utsättning ska inkomma till Skanova i god tid, minst fyra dagar före önskad
utsättning.
Ekonomiska frågor
Planekonomi

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten ansvarar för kostnader i samband
med framtagande av detaljplan. Plankostnad tas ut vid markförsäljning eller
bygglovsprövning. Kostnader för eventuella nya brandposter regleras i
exploateringsavtal.
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Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnad Bygg- och miljö i Vårgårda
kommun på uppdrag av Kommunstyrelsen. Sören Andersson, Claes-Håkan
Elvesten, Tore Lundin samt Robert Isberg har medverkat.
SAMHÄLLSBYGGNAD BYGG och MILJÖ
Sabina Talavanic
Arkitekt SAR/MSA

Stefan Olsson
Arkitekt MSA
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