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Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
Plankarta med bestämmelser
•
Illustrationskarta
•
Grundkarta
•
Denna planbeskrivning
•
Granskningsutlåtande
•
Fastighetsförteckning
Utredningar:
•
Geoteknisk utredning (BG&M Konsult AB, 2014-11-06)

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:
•
Ersätta befintliga hus utmed Allégatan som har höga radonhalter med
ny bostadsbebyggelse.
•
Möjliggöra förtätning av bebyggelse i centrala Vårgårda tätort där
färdigbyggd infrastruktur samt kommersiell och offentlig service
finns.
•
Skapa förutsättningar att göra Allégatans utformning mer
ändamålsenlig genom kantparkering, trädplantering och GC-väg.

Bakgrund
Vårgårda Bostäder AB har ansökt om detaljplaneändring för kv. Sidensvansen
m.fl. i Vårgårda tätort. Planändringen syftar till att möjliggöra en etappvis
förtätning av bostadsbebyggelsen i det aktuella området. Området är idag bl.a.
bebyggt med två längor kedjehus med totalt 22 lägenheter. Dessa hus avses
rivas p.g.a stora renoveringsbehov, radonproblematik, mm., och ersättas med
ny bebyggelse. Eftersom området ligger centralt och har en mycket låg
exploateringsgrad vill man låta nybyggnationen sträcka sig längre in i
området, på mark som ägs av Vårgårda kommun och Paxon AB. Vårgårda
Bostäder AB är intresserade av att köpa marken. Vårgårda kommun ställer sig
positivt till planförslaget. Paxon AB är kontaktade rörande en eventuell
marköverlåtelse.
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Plandata
Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Vårgårda tätort. Det
begränsas norrut av Marknadsgatan, österut av Allégatan (som delvis ingår i
planområdet) samt västerut och söderut av kvarter med flerbostadshus utmed
Centrumgatan respektive Hökvägen. Planområdet når Centrumgatan i form av
en passage över kvartersmark.
Fastigheterna nedan ligger helt eller delvis inom det aktuella planområdet:
Kajan 16 och 17 ägs av Paxon AB och utgörs av kvartersmark. Sidensvansen
1 och Rödstjärten 1 ägs av Vårgårda bostäder AB och utgörs av kvartersmark.
Skövde 3:110, 3:113, 3:40 och 3:6 ägs av Vårgårda kommun och utgörs av
allmän platsmark (park samt gata).
Totala arealen som omfattas av detaljplanen är ca 1,33 ha.
Planområdet utgörs av kedjehus (bostäder) i två plan utmed Allégatan. Väster
om husen ligger en park bestående av en gräsyta med enstaka träd på. Genom
parken löper en gångväg mellan Marknadsgatan och Hökvägen.

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
utredningsområde för utbyggnad av 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.
Gällande detaljplan
Detaljplaner som helt eller delvis berörs är:
•
Ändring av stadsplan för Vårgårda municipalsamhälle, laga kraft
1961-03-23. På berörd del anger planen kvartersmark, parkmark samt
gatumark.
•
Kv. Sidensvansen och Rödstjärten, laga kraft 1963-10-01. På berörd
del anger planen kvartersmark.
Gällande tomtindelning
För fastigheterna Kajan 16 och 17 gäller tomtindelning för kv. Kajan, laga
kraft 1962-04-17, aktnummer 15-VÅS-490.
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 2014-12-10. Länsstyrelsen har via epost inkommit med yttrande 2014-07-30, i vilket Länsstyrelsen instämmer
med kommunens behovsbedömning.
Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2013-08-21 § 197 i uppdrag åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta detaljplan för det aktuella området för att därigenom
möjliggöra ny bostadsbebyggelse i centrala Vårgårda.
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Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur
Mark och vegetation

Marken i planområdet består huvudsakligen av en plan gräsyta. Förutom ett
mindre antal lövträd är gräsytan öppen. I övrigt är marken bebyggd eller
hårdgjord som gata, parkering eller dyl.
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 sten.
Sättningsundersökning har ej utförts. Enligt undersökningar på intilliggande
mark har leran där bedömts som överkonsoliderad. Grundläggning kan ske på
frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt
lagrad jord eller väl packad fyllning. 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. Detaljerade undersökningar bör utföras för planerad byggnation.
Förorenad mark

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

Marken i planområdet ska enligt geoteknisk utredning klassas som normalradonmark. Det innebär att byggnader ska uppföras med radonskydd.
Fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Utmed Allégatan ligger två längor kedjehus i två plan från tidigt sextiotal.
Varje kedjehus är kubformat och har en lägenhet per våningsplan. De har
flacka pulpettak av papp och fasader i gult tegel.
Väster om planområdet, utmed Centrumgatan, ligger två flerbostadshus i tre
plan från fyrtiotalet. De har valmade tegeltak och fasader i gult tegel.
Bortanför dessa hus ligger Marknadsplatsen, samt tomtmark mellan
Centrumgatan och Kungsgatan som i dagsläget är obebyggd med undantag av
ett mindre trähus i ett och ett halvt plan. Söder om planområdet, utmed
Hökvägen, ligger två flerbostadshus i två plan från tidigt sextiotal. De har
flacka sadeltak av papp och fasader i gult tegel. Bortanför dessa hus ligger
mindre flerbostadshus i två plan. I norr och öster ligger villor på
trädgårdstomter.
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Allégatan med befintliga kedjehus till vänster.

Föreslagen bebyggelse

Planförslaget möjliggör en flexibel disposition av marken. Två alternativ till
ny bebyggelse redovisas utifrån föreslagen plankarta. I båda förslagen
redovisas ny bebyggelse dels utmed Allégatan (där kedjehusen ligger idag)
och dels längre in i kvarteret (gräsyta idag). Totalt redovisas nybyggnad av 72
lägenheter i båda förslagen.
Alternativ 1:
Utmed Allégatan redovisas tvåvåningshus, en länga i norr och två längor i
söder. De föreslås utformas som radhus med egna entréer mot gatan och
mindre trädgårdar in mot området. Tillsammans uppskattas husen få tolv
större bostäder.
Längre in i kvarteret redovisas tre bågformade hus runt en cirkulär gård.
Husen avses få varierade höjder, upp till fem våningar, för att bryta ner skalan
och släppa in solljus på gården. De föreslås utformas med breda loftgångar in
mot gården som både fungerar som entréer och balkonger, en lösning som ger
god byggekonomi och underlättar informellt umgänge mellan de boende. Det
norra och östra huset har varsitt trapphus som är genomgående på
bottenplanet för att ge direkt tillträde till såväl gården som parkering. Det
södra huset föreslås få ett LSS-boende i bottenplanet med de gemensamma
ytorna som en utbyggnad på gården och egna uteplatser mot omgivande
grönytor. De övre planen på det södra huset nås dels via trapphuset i det östra
huset, och dels via en utanpåliggande trappa. De bågformade husen beräknas
innehålla 60 små och medelstora lägenheter inklusive sex lägenheter med
LSS-standard.
Alternativ 2:
Mot Allégatan föreslås mindre flerbostadshus i två plan. Flertalet får egna
entréer från gavlarna (de övre via egen trappa) via passager mellan en inre
gård och Allégatan. Det nordligaste är längre och har entréer in mot gården.
Tillsammans bedöms husen utmed Allégatan få 24 medelstora lägenheter.
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Längre in i kvarteret ligger två större flerbostadshus med som mest fem plan.
De har olika höjd och är spegelvända, i övrigt är de likadana. Bostäderna nås
via loftgång från ett trapphus per hus. Tillsammans bedöms husen få 48
medelstora lägenheter. Bottenvåningen i något av husen skulle kunna
utformas som LSS-boende. Mellan husen bildas ett torg med parkering
arrangerad i mindre grupper.
Befintlig service och verksamheter

Inom planområdet saknas såväl offentlig som kommersiell service. Centrala
skolområdet ligger ca 300 - 500 m sydöst om planområdet. Biblioteket och
Sundlergymnasiet ligger ca 300 - 400 meter söder om planområdet.
Kungsgatan i Vårgårda centrum med butiker och annan kommersiell service
ligger ca 70 m väster om planområdet.

Föreslagen bebyggelse enligt alternativ 1, sett från nordöst.

Föreslagen bebyggelse enligt alternativ 1, sett från sydväst.
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Föreslagen service och verksamheter

Ingen ny service eller nya verksamheter förväntas tillkomma inom
planområdet då det anses räcka med det som finns i närområdet. Ifall
verksamhetsbehovet ändras i framtiden ger planbestämmelserna ändå
möjlighet till centrumverksamheter i den föreslagna bebyggelsens
bottenvåningar. Det skulle i så fall röra sig om verksamheter i liten
omfattning, exempelvis mindre kontor eller mottagningar som inte ger
upphov till störningar för omgivningen.
Gator och trafik
Befintligt gatunät

Allégatan är en lokalgata som går genom planområdet och är måttligt
trafikerad. Den används som utryckningsväg av räddningstjänsten som ligger
längre söderut på gatan. Skyltad hastighet är 50 km/h.
Strax utanför planområdet går Centrumgatan som är en av tätortens huvudgator. Trafikmängden på Centrumgatan bedöms år 2030 vara ca 4450
fordon/dygn varav ca 4 % tung trafik (siffror från Trafikverket).
Marknadsgatan och Hökvägen är lokalgator. Skyltad hastighet på samtliga
gator är 50 km/h.
Föreslaget gatunät

Allégatan är idag tolv meter bred varav körbanan åtta meter och trottoarerna
två meter vardera. Utifrån trafikmängd och skyltad hastighet föreslås att en
del av körbanan används till kantparkering och trädplantering utmed gatans
västsida (se gatusektion på plankarta). Därigenom får gatan en mer
stadsmässig karaktär som inverkar lugnande på trafiken och ger en trevligare
miljö att röra sig i med cykel och till fots. Även om planområdet endast
inbegriper en del av Allégatan är tanken att också resten av gatan får samma
utformning. Allégatans funktion som utryckningsväg torde inte påverkas då
utryckningstrafiken går norrut utmed gatans östsida.
Parkering

För bebyggelse som tillkommer avses parkering ske på kvartersmark
inklusive kantparkering i trafikområde. Området ligger i Vårgårdas
parkeringzon 2, men alldeles på gränsen till zon 1. Därför föreslås att det vid
nybyggnation ska finnas 0,8 parkeringsplats/lägenhet, vilket gäller i zon 1.
(Parkeringsnorm för Vårgårda kommun, antagen av KF 2010-09-22 § 93). För
befintlig bebyggelse i Kajan 15, 16 och 17 (utanför planområdet) avses
parkering ske på kvartersmark mer eller mindre som idag.
GC-vägnät

GC-väg mot skolområdet och Kesbergets friluftsområde nås idag efter ca 70
meter via Lärkvägen eller Hökvägen som endast har lokal trafik. Den
sydligare delen av centrum, järnvägstation, busstation, bibliotek och
gymnasium nås med GC-väg utmed Centrumgatan.
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Den västliga trottoaren utmed Allégatan föreslås utformas som GC-väg (som
en del av trafikområde). Det skulle möjliggöra att skolområdet och Kesberget
nås helt på GC-väg via Trastvägen.
En gångväg genom planområdet mellan Centrumgatan och Allégatan, som en
förlängning av Lärkvägen, säkerställs i planen med servitut på kvartersmark.

GC-vägar i närområdet

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 att utformas så att tillgänglighet
erhålles för personer med funktionsnedsättning i den omfattning som krävs
enligt gällande BBR-normer.
Teknisk försörjning
Vatten och Avlopp

De befintliga byggnaderna är anslutna till kommunalt VA-nät. Även
tillkommande byggnader avses anslutas till kommunalt VA-nät. Krav på
lokalt omhändertagande av dagvatten ställs vid nybyggnad, då sammansättningen av jorden samt avståndet till grundvatten gör att LOD genom
perkolation bedöms som möjligt inom området.
Brandposter finns på flera platser i och runt planområdet och har en kapacitet
på minst 900 liter/minut. Det är aldrig mer än 1000 meter till en brandpost
inom 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.
El och tele

Vattenfall är ansvarig för eldistribution till området och har en
högspänningskabel (10kV) som korsar föreslagen byggrätt.
TeliaSonera Skanova Access AB har ledningar i området.
Pema Radiosystem AB har optokabel i området, huvudsakligen invid
fjärrvärmeledningarna, se nedan.
Seths Antenn och Teleteknik har ledningar inom planområdet.
Fjärrvärme

De befintliga byggnaderna är anslutna till fjärrvärmenätet. Ledningen kommer
söderifrån via gångvägen från Hökvägen och grenar ut sig inne i planområdet.
Ett stycke av ledningen går via mark som i planförslaget avses bebyggas.
Tillkommande byggnader avses anslutas till fjärrnätet. En annan fjärrvärmeledning passerar planområdet utmed Allégatan.
Avfallshantering

Hantering av avfall ska ske enligt kommunens renhållningsordning.
Avfallshanteringen ombesörjes idag av Ragnsells AB.
Vid beviljande av bygglov skall arbetsmiljön beaktas i samband med tömning
av avfallskärl. Renhållningsentreprenören skall kunna stanna på ett
trafiksäkert sätt på fastigheten eller i nära anslutning och backning tillåts
endast i samband med vändning.
Soprum skall anläggas vid fastighetsgräns eller en av kommunen godkänd
plats inom rimligt gångavstånd. Soprummet samt dragvägar skall anläggas på
ett sådant sätt att gällande arbetsmiljöregler uppfylls.
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Störningar
Buller

Risken att föreslagen ny bebyggelse kan komma att störas av spår- eller
vägtrafikbuller bedöms som så liten att en bullerutredning ej anses behövas.
Utifrån bullerutredningar framtagna i samband med andra detaljplaner (Anden
och Klockarebolet) samt underlag framtaget av kommunens gata/vägenhet
inför en översiktlig bullerutredning för Vårgårda tätort, konstateras följande:
•

Föreslagen bebyggelse ligger på samma eller större avstånd från
järnvägen som föreslaget femvåningshus i Klockarebolet. Huset i
Klockarebolet får ekvivalentnivåer avseende järnvägsbuller på högst
55dB(A).

•

Föreslagen bebyggelse ligger på minst 38 meters avstånd till
Centrumgatan, med tre våningar hög bebyggelse emellan.
Bullerutredningen för kv. Anden visar att ekvivalentnivåer avseende
vägtrafik är högst 55dB(A) på minst 24 – 30 meters avstånd från
Centrumgatan, detta utan mellanliggande byggnader.

•

Föreslagen bebyggelse ligger på minst tio meters avstånd från
Allégatan. Föreslagen bebyggelse i planen för Klockarebolet ligger
på nio meters avstånd från Storgatan mellan Trädgårdsgatan och
Kyrkogatan. Allégatan har mindre trafik (ca 1000-1200 fordon/dygn
2030) än ovannämnda sträcka av Storgatan (ca1300 fordon/dygn
2030). Föreslagen bebyggelse utmed Storgatan har bullernivåer på
högst 55 dB(A).

•

De tre föregående punkterna visar att ekvivalenta bullernivåer från
väg- och järnvägstrafik inte överstiger 55 dB(A) någonstans inom
planområdet.

•

Det går inte att utesluta att föreslagen bebyggelse får maxnivåer från
järnvägsbuller och vägtrafikbuller som överskrider 70 dB(A) vid
fasad på högre våningsplan mot järnvägen, respektive på lägre
våningsplan mot Allégatan.

Följande åtgärder föreslås för att garantera en god ljudmiljö vid tillkommande
bostäder:
•

Husen utmed Allégatan ska ha egna och/eller gemensamma
uteplatser in mot planområdet då det inte går att utesluta att
maxnivåerna för vägtrafikbuller överstiger 70 dB(A) mot gatan.

•

De bågformade husens övre våningar ska ha egna och/eller
gemensamma uteplatser riktade bort från järnvägen då det inte går att
utesluta att maxnivåerna för spårtrafikbuller överstiger 70 dB(A) mot
järnvägen.
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Slutsatserna ovan utgår från den föreslagna bebyggelsen i alternativ 1, men är
tillämpbara även på alternativ 2.
Riskbedömning

Det bedöms ej föreligga några särskilda risker inom planområdet.
Administrativa frågor
Tomtindelning

Gällande tomtindelning för kv. Kajan, lagakraftvunnen 1962-04-17
(aktnummer 15-VÅS-490), upphävs inom planområdet. Resterande del av
tomtindelningen avses upphävas genom en planändring av gällande detaljplan
(Ändring av stadsplan för Vårgårda municipalsamhälle, laga kraftvunnen
1961-03-23) som sker parallellt med aktuell plan. Ny fastighetsbildning kan
ske med respektive detaljplan som grund.

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

Detaljplanen beräknas bli antagen under andra kvartalet 2016.
Genomförandetid

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

Vårgårda kommun är huvudman för allmän platsmark samt för vatten- och
avloppssystem fram till fastighetsgräns. Vattenfall är ansvarig för
eldistribution. Skanova är ansvarig för telenätet. Vårgårda Ångfabrik är
ansvarig för fjärrvärme.
Avtal

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten ansvarar för kostnader i samband
med framtagande av detaljplan. Planavgift tas ut vid eventuell bygglovsprövning. Iordningställande av Allégatan enligt planförslaget utförs och
bekostas av Vårgårda kommun. Kantparkering i trafikområde avses upplåtas
genom avtal till Vårgårda Bostäder AB.
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Fastighetsrättsliga frågor
Markägande

Skövde 3:110, 3:113, 3:40 och 3:6 ägs av Vårgårda kommun. Sidensvansen 1
och Rödstjärten 1 ägs av Vårgårda bostäder AB. Kajan 16 och 17 ägs av
Paxon AB.
Fastighetsbildning

Fastighetsregleringar under genomförandetiden avses enligt nedan:
1. Del av Skövde 3:113, parkmark, överförs till Kajan 17, kvartersmark.
2. Del av Kajan 17 (grön), kvartersmark, del av Kajan 16 (orange),
kvartersmark, samt del av Skövde 3:113 (turkos), parkmark, överförs till
Sidensvansen 1, kvartersmark och/eller Rödstjärten 1, kvartersmark,
alternativt slås samman med Sidensvansen 1 och Rödstjärten 1 till en ny
fastighet (kvartersmark).

Mark som avses överföras till andra fastigheter.
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Tekniska frågor
Vatten och avlopp

Vårgårda kommun ansvarar för VA-nätet fram till fastighetsgräns. Ifall en ny
byggnad/väg placeras över befintlig VA-ledning kan denna behöva flyttas.
Flytten bekostas i så fall av exploatören.
Fjärrvärme

Vårgårda Ångfabrik ansvarar för fjärrvärmenätet. Ifall en ny byggnad/väg
placeras över befintlig fjärrvärmeledning kan denna behöva flyttas. Flytten
bekostas i så fall av exploatören.
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, gärna ett år, 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.
Pema radiosystem AB har optokabel invid fjärrvärmeledningen. Vid
nybyggnation kan den lokala anslutningen behöva ändras och det är i så fall
exploatören ansvarig för.
Seths Antenn och Teleteknik har ledningar inom planområdet. Vid
nybyggnation kan den lokala anslutningen behöva ändras och det är i så fall
exploatören ansvarig för.
Buller

Det åligger exploatören att genomföra åtgärder för att motverka bullerstörningar såväl vad gäller byggnad som skyddad uteplats. Detta gäller ny
bebyggelse, samt befintlig bebyggelse ifall den påverkas av den aktuella
åtgärden.
Ekonomiska frågor
Planekonomi

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten ansvarar för kostnader i samband
med framtagande av detaljplan. Planavgift tas ut vid eventuell bygglovsprövning.
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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 samt Robert Isberg har medverkat.

SAMHÄLLSBYGGNAD BYGG och MILJÖ

Sabina Talavanic
Arkitekt SAR/MSA

Stefan Olsson
Arkitekt MSA
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