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Bygg- och miljöenheten
Diarienummer: 2015-490
Upprättad: 2015-12-16

Planbeskrivning
Detaljplan för
del av Förvaltaren 1 m.fl.

Postadress: , 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 vx ● Fax: 0322-60 09 60 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se

Sida

1(11)

SAMRÅDSHANDLING

Sida

2(11)

Planområdets lokalisering i tätorten
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Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
Plankarta med bestämmelser
•
Illustrationskarta
•
Grundkarta
•
Denna planbeskrivning
•
Fastighetsförteckning

Planprocess
Planen upprättas med standardförfarande (prop 2013/14:126 sida 74).
Standardförfarande kan användas då en föreslagen detaljplan:
• Är förenlig med översiktsplan samt Länsstyrelsens
granskningsyttrande över den.
• Inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse.
• Inte väntas medföra en betydande miljöpåverkan (5 kap. 7 § PBL).

Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte och huvuddrag är att:
•
Ändra markanvändning från allmän platsmark till kvartersmark för
att möjliggöra tillbyggnader av Centrumhuset.
•
Möjliggöra GC-väg över parkeringsplatsen för att länka ihop
Skolgatan med Torggatan och skapa ett tydligt stråk mellan
Klockarebolet och Stationsområdet.

Bakgrund
Planområdet utgörs av Centrumhuset samt marken närmast detta.
Centrumhuset innehåller kommunhus, hotell med restaurang, gym samt
badhus. Vårgårda kommun arbetar med att utveckla tätortens centrum. I det
ingår att göra Centrumhuset mer synligt och inbjudande, liksom att ge
entrétorg och kringliggande mark i övrigt en mer ändamålsenlig och
tilltalande utformning.
I samband med att Centrumhuset (främst kommunhusdelen) genomgår en
invändig ombyggnad, avses huvudentrén få en glasad tillbyggnad.
Restaurangens utbyggnad mot entrétorget föreslås tas bort och eventuellt
ersättas med en ny på samma och/eller annan plats. På sikt avses även entrén
mot parkeringen att om- och/eller tillbyggas. Planen medger även andra
mindre tillbyggnader samt att bygga på en tredje våning på delar av huset,
vilket skulle kunna aktualiseras i framtiden.
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Plandata
Planområdet är beläget i centrala Vårgårda och utgörs av Centrumhuset och
marken närmast detta. Centrumhuset innehåller kommunhus, hotell med
restaurang, gym samt badhus. Det ligger direkt nordväst om korsningen
Torggatan-Kungsgatan.
I planområdet ingår delar av fastigheterna Förvaltaren 1 (allmän platsmark
parkering, kvartersmark centrumverksamhet), Förvaltaren 2 (kvartersmark
centrumverksamhet) och Hoberg 1:96 (allmän platsmark gata). Förvaltaren 2
ägs av Vårgårda kyrkliga samfällighet, de båda övriga fastigheterna ägs av
Vårgårda kommun.
Totala arealen som omfattas av detaljplanen är ca 0,6 hektar.
Omgivningen består i norr, öster och söder av småskalig centrum- och
bostadsbebyggelse i delvis slutna kvarter. Västerut ligger en större
parkeringsplats.

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,
samt fördjupad del av översiktsplan för Vårgårda tätort, antagen 1998, anger
markanvändningen i det aktuella området som centrum.
Kommunala beslut
Start-PM

Kommunstyrelsen gav 2015-09-30 § 224 i uppdrag åt Samhällsbyggnad/
Bygg- och Miljö att upprätta detaljplan för det aktuella området.
Gällande detaljplan
Detaljplaner som delvis berörs är:
• Skövde Backgården 1:49 m.fl., laga kraft 1973-08-21. På berörd del
anger planen allmän platsmark gata eller torg, eller kvartersmark
centrumverksamhet.
•
Del av kv. Förvaltaren m.fl., laga kraft 2007-03-14. På berörd del
anger planen allmän platsmark parkering.
Riksintressen
Inom planområdet finns inga riksintressen.
Behovsbedömning av miljöbedömning
Har inte gjorts, då planen inte väntas medföra en betydande miljöpåverkan (5
kap. 7 § PBL).

Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur
Mark och vegetation

Större delen av planområdet är bebyggt, övrig mark utgörs av hårdgjorda ytor
förutom några mindre rabatter. Planområdet är i stort sett helt plant.
Geoteknik

Marken består huvudsakligen av sand och grovmo.
Förorenad mark

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

Området är klassat som normalriskområde i Markradonundersökning inom
Vårgårda tätort från 1990. Det innebär att byggnader ska uppföras med
radonskydd.
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Fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Centrumhuset byggdes under första halvan av sjuttiotalet, vilket präglar
arkitekturen. Det innehöll ursprungligen lokaler för kommunal förvaltning,
bibliotek, bad, hotell, restaurang och butiker. Byggnaden består av två delar i
två plan vardera som åtskiljs av en passage mellan den lilla torgbildningen i
korsningen Kungsgatan-Torggatan, och parkeringsplatsen väster om huset.
Fasaderna är klädda med brunt tegel och plåt. Runt huset löper ett skärmtak
vars sidor är klädda i brun plåt. Samma utformning återfinns hos takfoten.
Tillsammans håller skärmtaket och takfoten ihop de två byggnadsdelarna och
ger huset en påtagligt horisontal karaktär. I planområdets nordöstra del ligger
en tillbyggnad till kyrkans hus. Den är i två plan och har fasader i träpanel.
I norr, öster och söder ligger mindre flerbostadshus och hus med butiker och
kontor i två till tre våningar. De är av varierande ålder och stil och bildar
delvis slutna kvarter.
Föreslagen bebyggelse

Centrumhusets huvudentré föreslås få en glasad tillbyggnad mot torget i
korsningen Kungsgatan-Torggatan. Tillbyggnaden avses göra entrén mer
synlig utåt, samt genom ett vertikalt uttryck mildra den befintliga byggnadens
starka horisontalitet och storskalighet. Restaurangens befintliga tillbyggnad
föreslås tas bort/omlokaliseras för att inte skymma entrén. I kommunens
arbete med centrumutveckling har även andra åtgärder föreslagits som gäller
kommunhuset som kan bli aktuella på sikt, bl.a: Bygga om/till entrén mot
parkeringsplatsen så att den blir mer synlig och representativ; bygga till
restaurangen söderut så att den synliggörs bättre mot Torggatan. Planförslaget
medger att man bygger på en tredje våning på delar av byggnaden.
Befintlig service och verksamheter

Centrumhuset innehåller idag en stor del av kommunens administrativa
funktioner. Utöver detta finns hotell, restaurang, bad och gym. Närområdet
utgörs av Vårgårda centrum med dess utbud av kommersiell och offentlig
service inom 0-500 meters avstånd.
Föreslagen service och verksamheter

I första hand som idag. Mindre verksamheter skulle kunna tillkomma i
samband med eventuella tillbyggnader.
Gator och trafik
Befintligt gatunät

Söder om planområdet går Torggatan som är en del av länsväg 1902 och har
Trafikverket som väghållare. Den ingår i Vårgårdas huvudvägnät. Skyltad
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hastighet är 50 km/h. Trafikmängden bedöms 2030 vara ca 6 200 fordon/dygn
varav 6% tung trafik. Inga utfarter från planområdet mot Torggatan får
anordnas. Öster om planområdet går Kungsgatan med skyltad hastighet på 30
km/h. Trafikmängden bedöms 2030 vara 500 fordon/dygn varav 3% tung
trafik.
Föreslaget gatunät

Torget i korsningen Torggatan-Kungsgatan föreslås iordningställas i samband
med att Centrumhusets entré byggs till, så att det öppnas upp mot
omgivningen. Ett övergångsställe föreslås anordnas mellan tillkommande GCväg och GC-vägen på Torggatans sydsida.
Parkering

De tre parkeringsplatser som ligger i planområdets nordvästra hörn tas bort,
de kan ersättas på parkeringsplatsen väster om planområdet.

Befintliga GC-vägar markerade som blå linjer. Lågtrafikerad förbindelse från Klockarebolet i
Skolgatan som glest prickad linje. Föreslagen GC-bana utmed planområdets västra kant som
tätt prickad linje.
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GC-vägnät

GC-väg finns utmed Torggatan-Parkgatan och förbinder planområdet med
övriga delar av tätorten. Direkt norr om planområdet går Skolgatan som
används som GC-väg mellan Klockarebolet och stationsområdet.
En GC-väg föreslås i planområdets västra kant för att länka ihop Skolgatan
med Torggatan och skapa ett tydligt stråk mellan Klockarebolet och
Stationsområdet. Passagen norr om Centrumhuset mellan parkeringen och
Kungsgatan föreslås antingen tas bort eller göras tydligare.
Transporter

Transporter till Centrumhuset avses ske som idag, dvs via lastzonen norr om
huset.
Tillgänglighet

I samband med nybyggnad/iordningställande av allmän platsmark, ska
marken utformas så att tillgänglighet erhålles för personer med
funktionsnedsättning i den omfattning som krävs enligt gällande BBRnormer.
Teknisk försörjning
Vatten och Avlopp

Befintliga byggnader är anslutna till kommunalt VA-nät.
Brandpost finns i planområdesgräns vid korsningen Torggatan-Kungsgatan
och har en kapacitet på minst 900 liter/minut. Det är aldrig mer än 1000 meter
till en brandpost inom planområdet.
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.
Seths antenn och teleteknik har ledningar i området.
Fjärrvärme

Befintliga byggnader är anslutna till fjärrvärmenätet. Ledning finns i
planområdets västra del mellan Centrumhuset och parkeringen.
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.
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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.
Störningar
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 första kvartalet 2016 och på
granskning under andra 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.
Fastighetsrättsliga frågor
Markägande

Förvaltaren 1 och Hoberg 1:96 ägs av Vårgårda kommun. Förvaltaren 2 ägs
av Vårgårda kyrkliga samfällighet.
Tekniska frågor
Vatten och avlopp

Vårgårda kommun ansvarar för VA-nätet fram till fastighetsgräns.
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.
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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.
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.
Ekonomiska frågor
Planekonomi

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten ansvarar för kostnader i samband
med framtagande av detaljplan. Plankostnad tas ut vid bygglovsprövning.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnad Bygg- och miljö i Vårgårda
kommun på uppdrag av Kommunstyrelsen. Sören Andersson och ClaesHåkan Elvesten har medverkat.
SAMHÄLLSBYGGNAD BYGG och MILJÖ
Sabina Talavanic
Arkitekt SAR/MSA

Stefan Olsson
Arkitekt MSA
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