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Laga krafthandling
Detaljplan för
Del av kv. Björnen - Björkgatan
Vårgårda tätort, Västra Götaland

Planbeskrivning
Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
Plankarta med bestämmelser
•
Illustrationskarta
•
Denna planbeskrivning
•
Särskilt utlåtande
•
Fastighetsförteckning
•
Behovsbedömning av miljöbedömning

Bakgrund
Småhusfastigheterna Björnen 25 och 26 ligger mellan Kullingshemmet i
väster och norr, småhusbebyggelsen i bostadsrättsföreningen Björken i öster
och Kullingsleden i söder. Kommunen äger Björnen 25 sedan 1980 och hyr
idag ut huset som bostad. Eftersom kommunen inte har några planer på att
bygga ut Kullingshemmet österut i framtiden vill man sälja den aktuella
fastigheten som bostadsfastighet.
Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område och är avsedda för allmänt
ändamål, alltså mark som är allmänt tillgänglig och avsedd för gemensamt
behov i ett större område. För att fastställa pågående markanvändning för
fastigheterna Björnen 25 och 26 avses markanvändningen i gällande plan
ändras från allmänt ändamål till bostadsändamål. Detta kräver en ändring av
gällande detaljplan.
Den föreslagna planändringen möjliggör justering av nuvarande fastighetsgränser inom planområdet. Genom den tänkta fastighetsregleringen frigörs yta
närmast Kullingshemmet vilket underlättar skötsel av marken, samt regleras
en smal remsa kommunal mark med ett servitut.
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Planens syfte
Planens syfte och huvuddrag är att:
•
Säkerställa kvartersmark för bostadsändamål genom att befästa
nuvarande markanvändning i detaljplan
•
Möjliggöra fastighetsreglering av nuvarande fastighetsgränser.
•
Utnyttja tillgängliga luckor i befintlig samhällsstruktur

Plandata
Planområdet är ganska centralt beläget i Vårgårda tätort och omfattar
fastigheterna Björnen 25 och 26, samt delar av Hjultorp 2:2 och Hoberg 1:79.
Området gränsar till Kullingshemmet i väster och norr, småhusbebyggelse i
bostadsrättsföreningen Björken i öster, naturmark i sydväst och Kullingsleden
i sydöst.

Översikt planområdet

Fastigheten Björnen 26 är i privat ägo, övriga fastigheter ägs av Vårgårda
kommun.
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Planområdet är bebyggt med två äldre enbostadshus på trädgårdsmark, som
ligger närmast Kullingshemmet. Söder härom finns kuperad naturmark som
en buffert mot Kullingsleden. I öster anlöper Björkgatan planområdet
norrifrån och avslutas med en vändplan från vilken infarten till bostadshusen
utgår. Vändplanen förbinds med GC-vägen utmed Kullingsleden av en kortare
GC-väg. Planområdets östra gräns sammanfaller med Bostadsrättsföreningen
Björkens fastighetsgräns.
Totala arealen som omfattas av detaljplanen är ca 6 400 kvm.

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 antogs av KS 2013-05-08 § 141. Länsstyrelsens
handläggare Torbjörn Sahl har inkommit med yttrande 2013-01-11, i vilket
Länsstyrelsen instämmer med kommunens behovsbedömning.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Gällande översiktsplan för Vårgårda kommun, antagen 2006-06-07 KF § 43,
har som mål att uppnå ett attraktivt boende i kommunen. De strategiska målen
är 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.
Gällande detaljplan
För aktuell del av kv. Björnen gäller stadsplan nr 51 Korsgatan–
Kullingsleden, fastställd 1983-11-15, aktnummer 15-VÅS-655, samt
detaljplan nr 76 kv. Björnen, fastställd 1991-06-26, aktnummer 1527-352.
Stadsplan nr 51 anger kvartersmark för allmänt ändamål med ett skyddsbälte
inlagt utmed sydöstra gränsen (mot Kullingsleden). Detaljplan nr 76 (längst i
öst) anger allmän plats för lokalgata samt park.
För båda planerna har genomförandetiden gått ut.
Gällande tomtindelning
För nordöstra delen av planområdet gäller tomtindelning för del av kv.
Björnen, laga kraft 1950-06-14, aktnummer 15-VÅS-299.
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Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2005-04-20 § 75 i uppdrag åt dåvarande miljönämnden
att arbeta fram en ny detaljplan för del av kv. Björnen – Björkgatan för att
därigenom befästa den pågående markanvändningen och på så vis underlätta
försäljning av Björnen 25. Planarbetet skall bedrivas med enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900.
Riksintressen
Inom planområdet finns inga riksintressen.

Förutsättningar och förändringar
Nuvarande markanvändning
På planområdet finns idag två enbostadshus på trädgårdsmark som i söder
övergår i naturmark. I öst löper Björkgatan fram till en vändplan, från vilken
en kortare GC-väg leder fram till GC-vägen utmed Kullingsleden.
Geoteknik

I planområdets östra del består marken huvudsakligen av berggrund och
morän. I planområdets västra del består marken huvudsakligen av sand och
grovmo. Erforderliga geotekniska undersökningar bör göras vid bygglovsprövning för eventuell nybyggnad/tillbyggnad.
Radon

Planområdet är angivet som normalradonmark i Markradonundersökning
inom Vårgårda tätort från 1990.
Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns i området.
Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Den befintliga bebyggelsen utgörs av två enbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader. Björnen 25 är bebyggd med ett en- och ett
halvplanshus från 1949 med källare. Första våningen ligger en bit över
marken och entrén nås via en kort trappa. I källarplanet finns garage som nås
från husets baksida. Huset är klätt med stående lockpanel målad i en ljus kulör
och taket är täckt med tegelpannor. Uttrycket är tidstypiskt och har drag av
funktionalism. Björnen 26 från 1947 är snarlikt men har fasad med ljus puts
och entrén har en större trappa och tak som är klassicistiskt inspirerade. Även
här finns garage i källaren som nås från norrgaveln.
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Björnen 25

Björnen 26 med Kullingshemmet i bakgrunden

Väster och norr om planområdet ligger Kullingshemmet, ett särskilt boende
med dagverksamhet. Det har blivit tillbyggt i flera omgångar. Längan i väster
är byggt sent 70-tal i souterräng och har bara en våning mot planområdet. Den
har tegelfasad och tegeltak. Ett flertal uteplatser vetter hitåt. I norr ligger en
enplanslänga i tegel med ett paviljongliknande uttryck från mitten av 60-talet.
Öster om planområdet ligger bostadskvarteret Björken (”brf Björken”) med
bostadsrätter med parhus och radhus i ett plan. De har stående lockpanel och
tegeltak.
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Ny bebyggelse

Planförslaget möjliggör bostadshus i två plan med byggnadshöjd upp till fem
meter och byggnadsarea på 150 kvm per tomt. Utöver detta tillåts komplementbyggnader med byggnadshöjd upp till 2,5 meter och byggnadsarea på 40
kvm per tomt. Inom tillåten byggnadsarea får en huvudbyggnad uppföras.
Illustrationskartan redovisar befintlig bebyggelse då det i dagsläget inte finns
några planer på nybyggnad/tillbyggnad.
Gator och trafik
Vägtrafik

Planområdet ligger utmed Kullingsleden och väster om Björkgatan. Skyltad
hastighet är 50 km/h på Kullingsleden. 2005 hade Kullingsleden ca 2900
fordon totalt per dygn, varav 7 % var tung trafik. 2030 beräknas antalet fordon
uppgå till ca 3500 totalt per dygn enligt siffror från Trafikverket. Björkgatan
är en återvändsgata med endast lokal trafik.
Kollektivtrafik

Planområdet ligger ca 750 meter från buss- och järnvägsstationen. På
Kullingsleden finns en busshållplats ca 250 meter söder om området.
Parkering

Parkering ska ske på tomtmark.
Transporter

Transporter till området samt angöring görs via ny infart som utgår från
Björkgatans vändplan.
Tillgänglighet

Vid eventuell nybyggnation av bostadshus ska marken kring denna utformas
så att tillgänglighet erhålles för personer med funktionsnedsättning i den
omfattning som krävs enligt gällande BBR-normer.
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Utdrag från ”Gång- och cykelnätsstruktur i Vårgårda tätort”.

GC-stråk
GC-länkar
Förstorat kartutsnintt
Gång- och cykeltrafik

Planområdet förbinds via en kortare GC-väg med GC-stråket utmed
Kullingsleden, som i sin ena riktning leder in mot centrum, stationen och
längre bort Sundlergymnasiet, Kesbergsskolan och Kesbergets friluftsområde.
Fridhemsskolan, den närmaste skolan, går att nå bara delvis på GC-väg. En ny
gångväg föreslås anläggas från GC-vägen utmed Kullingsleden till Kullingshemmet genom planområdets sydöstra del, för att på så vis förkorta vägen
däremellan.
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Förstorat kartutsnitt ur GC-karta

GC-stråk
GC-länkar

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

De befintliga byggnaderna är anslutna till kommunalt VA-nät.
Dricksvattenledning och avloppsledning löper under Björkgatan fram till
planområdet i en gren som slutar där. Krav på lokalt omhändertagande av
dagvatten kan ställas vid nybyggnad om detta är möjligt, annars anslutning till
dagvattenbrunn vid vändplan inom planområdet. Brandpost med en kapacitet
på 720 liter/minut och ett tryck på 4 bar finns vid vändplan inom planområdet.
Hela planområdet ligger på ett avstånd av mindre än 150 meter från brandposten.
Fjärrvärme

Anslutning till fjärrvärmenät saknas i planområdet.
El och tele

Vattenfall Eldistribution AB är ansvarig för eldistribution till området. Inom
området finns 0,4 kV jordkabel som ej är inmätt.
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TeliaSonera Skanova Access AB har ledningar i området.
Avfall

Hantering av avfall ska ske enligt kommunens renhållningsordning.
Avfallshanteringen ombesörjes idag av Ragnsells AB.
Störningar
Buller

För eventuell ny bebyggelse gäller att högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå
tillåts vid fasad. För uteplats vid ny bebyggelse gäller att högst 70 dB(A)
maximal ljudnivå tillåts.
Befintliga bostäder respektive föreslagen byggbar yta ligger på ett avstånd av
minst 58 respektive 50 meter från Kullingsleden. Ungefärliga beräkningar
från Trafikverket visar att den ekvivalenta respektive maximala ljudnivån är
50 d(B)A respektive 61 d(B)A i en punkt 50 meter från Kullingsleden i
riktning mot bostadsbebyggelsen på Björnen 25. Marginalen till riktvärdena
är så pass stora att en riktig bullerutredning inte kommer att göras med
avseende på biltrafiken.
Utifrån bullerutredningar framtagna i samband med detaljplanerna ”del av kv.
Anden 3” och ”del av kv. Violen”, kan man inte utesluta att buller från
järnvägstrafik (Västra stambanan) kommer att överstiga 55 dB(A) ekvivalent
ljudnivå vid fasad mot norr, respektive 70 dB(A) maximal ljudnivå på delar
av området som ligger öppet mot norr.
Vid eventuell ny bebyggelse gäller därför att fönster till bostadsrum inte tillåts
mot norr. Utmed övriga fasader torde ljudnivåerna inte överstiga 55 dB(A).
Vid eventuell ny bebyggelse gäller också att uteplats ska skärmas mot norr av
byggnader eller bullerplank.
Vibrationer

För eventuell ny bebyggelse gäller att vibrationsnivån inomhus i sovrum inte
ska överstiga 0,4 mm/s vägd RMS.
Den byggbara ytan i området består huvudsakligen av berggrund och morän
vilket minskar risken för vibrationer jämfört med lösare jordlager.
Riskbedömning

Det bedöms ej föreligga några särskilda risker i planområdet.

Administrativa frågor
Tomtindelning
Genom en administrativ bestämmelse på plankartan upphör gällande
tomtindelning för del av kv. Björnen, laga kraft 1950-06-14 (aktnummer 15VÅS-299), att gälla i sin helhet. Ny fastighetsbildning kan ske med
detaljplanen som grund.
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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

Planen avses handläggas med enkelt planförfarande. Detta eftersom
planförslaget anses vara av begränsad betydelse, sakna intresse för
allmänheten och stämma överens med översiktsplanens intentioner.
Planförslaget har varit ute på samråd i maj - juni 2013. Detaljplanen beräknas
bli antagen av KF under tredje kvartalet 2013.
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap, ansvarsfördelning

Vårgårda kommun är ansvarig för allmän platsmark. Fastighetsägaren är
huvudman för kvartersmark. Vårgårda kommun är huvudman för vatten- och
avloppssystem fram till tomtgräns. Vattenfall Eldistribution AB är ansvarig
för eldistribution. TeliaSonera Skanova Access AB är ansvarig för telenätet.
Avtal

Överenskommelse avseende fastighetsreglering ska träffas mellan kommunen
och fastighetsägare till Björnen 26, se vidare Fastighetsbildning.
Fastighetsrättsliga frågor
Markägande

Fastigheten Björnen 26 är i privat ägo, övriga fastigheter ägs av Vårgårda
kommun. Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till
detaljplanen tillhörande fastighetsförteckningen.
Fastighetsbildning

Fastighetsreglering av mark mellan Björnen 25, 26, 27 och Hjultorp 2:2 bör
ske under genomförandetiden.
Del av Hjultorp 2:2, gatumark och kvartersmark, överförs till Björnen 25.
Del av Hjultorp 2:2, kvartersmark, överförs till Björnen 26.
Del av Hjultorp 2:2, kvartersmark, överförs till Björnen 27.
Del av Björnen 25, kvartersmark, överförs till Björnen 27.
Del av Björnen 26, kvartersmark, överförs till Björnen 27.
Se bild nedan.
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Servitut

Officialservitutet 15-KUL-384 till förmån för Björnen 26 får ny placering och
utsträckning och belastar efter fastighetsreglering Björnen 25. På så vis nås
garaget i källaren på Björnen 26 från den nya infarten (allmän platsmark). Se
bild nedan. Officialservitutet 15-KUL-385 upphör då Björnen 25 nås direkt
från den nya infarten (allmän platsmark).
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Tekniska frågor
Vatten och avlopp

Vårgårda kommun ansvarar för kommunalt VA-nät fram till tomtgräns.
El och tele

Vattenfall Eldistribution AB är ansvarig för eldistribution till området. Inom
området finns 0,4 kV jordkabel som ej är inmätt. 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 6 månader i förväg.
Eventuella ändringar av anläggningar tillhörande TeliaSonera Skanova
Access AB föranledda av exploatering kommer att debiteras
fastighetsägare/exploatör. För offert och beställning av undanflyttning ska
Skanova kontaktas via e-post skanova-remisser-goteborg@skanova.se minst
fyra månader innan påbörjat arbete. Beställning på utsättning ska inkomma till
Skanova i god tid, minst 4 dagar före önskad utsättning.
Ekonomiska frågor
Planekonomi

Planen upprättas med egna resurser. Planavgift kommer sedan att tas ut i
samband med eventuell bygglovsprövning inom planområdet.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnad / Bygg och miljöenheten i
Vårgårda kommun på uppdrag av Kommunstyrelsen. Claes-Håkan Elvesten
har medverkat från Gata, park och mark liksom Robert Isberg från VA.
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