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Detaljplan för

kv. Staren 1
Vårgårda kommun, Västra Götalands län

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

Till detaljplanen hör följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Illustrationskarta
• Denna planbeskrivning
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
• Fastighetsförteckning
• Behovsbedömning av miljöbedömning

Utredningar:
• Bullerutredning (COWI AB 2012-07-13, kompletterad 2013-02-06)

BAKGRUND 

Vårgårda kyrkliga samfällighet har kommit med en ansökan om planändring 
på fastigheten kv. Staren 1 i Vårgårda. Fastigheten är bebyggd med en 
samlingslokal samt tillhörande komplementbyggnad som är placerade utmed 
Stockholmsvägen i Vårgårda tätort. Vårgårda bostäder AB har köpt 
fastigheten och avser använda den till bostäder och/eller kontor.

Gällande detaljplan anger att en samlingslokal med en höjd av 7 m får byggas 
på Staren 1. För att ändra användning från samlingslokal till bostadsändamål 
och kontorsändamål krävs en ändring av gällande detaljplan.

Enligt ÖP 06, Fördjupad del av översiktsplan, är kvarteret Staren liksom 
kringliggande kvarter avsett för bostäder och därmed anses ansökan förenlig 
med kommunens intentioner i översiktsplanen. 

Då planändringen ansågs vara av begränsad betydelse och sakna intresse för 
allmänheten, avsågs enkelt planförfarande tillämpas. Under samrådet inkom 
synpunkter, främst gällande trafikbuller, som ledde till flera större ändringar 
av planen. Det ansågs då motiverat att övergå till normalt planförfarande. 
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SYFTE

Planens syfte och huvuddrag är att:
• Säkerställa kvartersmark för bostadsändamål och kontorsändamål
• Säkerställa parkeringsbehov för boende och anställda
• Utnyttja tillgängliga luckor i befintlig samhällsstruktur
• Göra förtätning av bebyggelse i Vårgårda tätort där färdigbyggd 

infrastruktur finns.

PLANDATA

Planområdet är ganska centralt beläget i Vårgårda tätort och omfattar  
fastigheten Staren 1 samt del av fastigheterna Skövde 3:110 och Skövde 
1:171. Området gränsar till Floragatan i sydväst, en GC-väg i nordöst, 
befintlig bostadsbebyggelse i sydöst och Stockholmsvägen i nordväst. 
Avståndet till buss- och järnvägsstationen är ca  900 meter.
Fastigheten Staren 1 ägs av Vårgårda Bostäder AB. Fastigheterna Skövde 
3:110 och Skövde 1:171 ägs av kommunen.

Planområdet är bebyggt med en samlingslokal samt tillhörande 
komplementbyggnad. Åt nordöst används marken främst till parkering, 
liksom mellan byggnaderna och Stockholmsvägen. I det södra hörnet finns en 
liten platsbildning som entré till lokalerna. Åt Stockholmsvägen och GC-
vägen finns gräsremsor med en del träd. Stockholmsvägen ingår också i 
planområdet. Totala arealen som omfattas i detaljplanen är ca 3000 m2. 

Översiktskarta.
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BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

Förslag till detaljplanen bedöms inte ge upphov till en betydande miljö-
påverkan vilket medför att en MKB inte kommer att upprättas, se bilaga. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer
Gällande översiktsplan för Vårgårda kommun, antagen 2006-06-07 KF § 43, 
har som övergripande mål att uppnå ett attraktivt boende i kommunen. De 
strategiska målen är bland annat:

• Att skapa centralt boende för både yngre och äldre.
• Att tillgängliga luckor i befintlig struktur utnyttjas för bebyggelse och 

att bebyggelse tillkommer där befintlig infrastruktur kan nyttjas. 
• Den fysiska miljön samt boendemiljön ska utformas med god 

tillgänglighet för alla grupper.
• Närhet till samhällsservice som exempelvis skola är väsentligt.

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 kvarteret Staren 1 gäller detaljplan nr 45 Östra Flaskbergsområdet, 
fastställd 1981-12-16, aktnummer 15-VÅS-646. Detaljplanen anger på 
kvartersmark område för samlingslokal varav en del av fastigheten inte får 
bebyggas, samt på allmän plats område för park eller plantering och gata 
(Stockholmsvägen). Planen anger även utfartsförbud mot Stockholmsvägen.
För detaljplanen har genomförandetiden gått ut.

Gällande fastighetsplan/tomtindelning
För Staren 1 gäller Tomtindelning över kv Staren, laga kraft 1944-06-19, 
aktnummer 15-VÅS-162. 
 
Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2011-11-09 § 239 i uppdrag till Bygg- och miljö- 
enheten att upprätta detaljplan för bostäder och kontor för kv. Staren 1 i 
Vårgårda tätort.

Riksintressen
Inom planområdet finns inga riksintressen. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Nuvarande markanvändning
Planområdet är idag bebyggt med en samlingslokal och en vidhängande 
komplementbyggnad. I övrigt finns parkeringsytor åt nordväst och nordöst 
samt mindre gräsremsor närmast Stockholmsvägen och GC-vägen.

Geoteknik
Planområdet ligger i ett område där marken huvudsakligen består av sand och 
grovmo. Erforderliga geotekniska undersökningar bör göras vid bygglovs- 
prövning för eventuell nybyggnad/ändring. 

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 har tillkommit vid olika tidpunkter. Den äldsta 
delen uppfördes som ett församlingshem 1935. Det bildar en vinkel i två plan 
och källare, med spetsen mot tomtens västra hörn. Fasaderna mot nordväst 
och sydväst samt nordöstgaveln har bara genomgått ett par smärre 
förändringar - en entré mot nordväst har ersatts av ett burspråk i två plan och 
sydvästfasaden tycks ha blivit tilläggsisolerad. Fasaderna är av stående 
lockpanel i en grön nyans medan fönster, husknutar och takfot är vitmålade. 
Denna färgsättning går igen också på tillbyggnaderna. Det konkavt välvda 
taket är täckt med röd plåt. Takfoten har utformats som en fris.

Insidan var ursprungligen disponerad med ett par bostäder för diakonissa och 
vaktmästare samt diverse andra kompletterande rum i den norra flygeln. Här 
har planlösningen förändrats och bostäderna ersatts av personalutrymmen, etc. 
Den  södra flygeln innehåller själva samlingslokalen som har rumshöjd i två 
plan och höga fönster på långsidorna.

Övriga fasader har förändrats genom komplementbyggnader och till-
byggnader. 1979 lade man en ungdomsgård i ett plan och källare i sydöst. Den 
har en för tiden typisk stående lockpanel. Från början var taket valmat, men 
ersattes av ett flackt sadeltak vid ombyggnad 1993. Takfoten har samma 
karaktär som den äldre byggnaden, liksom takets plåtbeklädnad. Även här har 
planlösningen förändrats. 

1993 bands huvudbyggnaden och komplementbyggnaden samman med ett 
slags entréhall i två plan och källare. Härigenom förbättrades tillgängligheten 
avsevärt genom att en lyftplatta och hiss tillkom. Förutom entréhallen 
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innehåller tillbyggnaden kontorslokaler och toaletter på plan 1. I samband 
med ombyggnaden gavs samtliga byggnadsdelar ett enhetligt uttryck.

Byggnaden från korsningen Stockholmsvägen – Floragatan.

Bebyggelsen som angränsar till planområdet består främst av friliggande 
bostadshus i en till två våningar. På Floragatan (kvarteret Korpen 27) ligger 
dagcentralen Trevnaden med samlingslokal, restaurang, etc. Här finns även 
servicelägenheter i tvåvåningshus. 

Entréplatsen i söder. Till vänster den ursprungliga byggnaden, till höger ungdomsgården och 
däremellan entréhallen.
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Ny bebyggelse
Planen möjliggör bebyggelse med bostäder och/eller kontor i upp till två 
våningar. Planförslaget redovisar en tvådelad yta med byggbar mark. Delen 
närmast Stockholmsvägen tillåter kontorsändamål, den andra delen tillåter 
kontors- och/eller bostadsändamål. Största byggnadsarea får uppgå till 180 
kvm kontorsändamål samt 520 kvm bostads- och/eller kontorsändamål. 
Antingen kan bostäderna/kontoren inrymmas endast i befintliga byggnader, 
eller i befintliga byggnader samt tillbyggnader och/eller påbyggnader, eller i 
nya byggnader efter att man rivit befintlig bebyggelse helt eller delvis. 
Planförslaget redovisar befintlig byggnad med ändrad användning. 
Kvartersmarken är delvis annorlunda disponerad jämfört med idag.

Ombyggnad/tillbyggnad
Ombyggnad/tillbyggnad ska ske så att befintlig byggnads uttryck respekteras. 
Särskilt ska beaktas de karaktärsdrag som beskrivs i stycket Befintlig 
bebyggelse; material, färgsättning av panel respektive detaljer, detaljers 
utformning (såsom takfot), takets lutning och material, etc. Ifall befintlig 
byggnad ändras på ett sätt som avviker från dessa karaktärsdrag, krävs att 
ändringen ändå ger en tilltalande helhet. Detta prövas vid bygglovsgivning.

Gator och trafik 

Vägtrafik
Området ligger i korsningen Stockholmsvägen-Floragatan. Skyltad hastighet 
är 50 km/h på  Stockholmsvägen som är huvudled. Trafikverket är väghållare  
för Stockholmsvägen (huvudgata), medan kommunen är väghållare för GC-
vägen som löper parallellt med Stockholmsvägen (sydöstsidan). Trafik-
mängden på Stockholmsvägen bedöms år 2020 vara 4230 fordon per dygn 
varav ca 7% utgörs av tung trafik. Floragatan är en lokalgata som uppskatt-
ningsvis 500 fordon per dygn trafikerar, medräknat en eventuell trafikökning 
som nya bostäder och kontor ger upphov till.

Kollektivtrafik
Området ligger ca 900 meter från buss- och järnvägsstationen. På Stock-
holmsvägen finns en busshållplats ca 270 meter nordöst om området.

Parkering                                                                                                       
Området ligger i parkeringszon 2 enligt Vårgårdas parkeringsnorm, vilket 
innebär att det ska finnas en p-plats/lägenhet. För eventuellt kontor ska det 
finnas 15 p-platser/1000 m2 kontorsyta. Samtliga p-platser ska ordnas på den 
egna fastigheten. På illustrationskartan redovisas 19 p-platser, vilket mer än 
väl motsvarar föreslagen exploatering av tomten.

Transporter
Transporter till området samt angöring hänvisas via Floragatan.
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Tillgänglighet 
Marken kommer att utformas så att tillgänglighet erhålles för personer med 
funktionsnedsättning i den omfattning som krävs enligt gällande BBR-
normer. 

Utdrag från ”Gång- och cykelnätsstruktur i 
Vårgårda tätort”

GC-stråk
GC-länkar
Förstorat kartutsnintt
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Gång- och cykeltrafik
Planområdet gränsar till två GC-stråk – ett utmed Stockholmsvägen ner mot 
centrum och stationen, ett genom villabebyggelsen mot Kesbergsskolan, 
Sundlergymnasiet och Kesbergets friluftsområde. Via något av GC-stråken 
förbinds planområdet också med resten av tätorten, i enlighet med Gång- och 
cykelplan för Vårgårda tätort. Se utdrag från ”Gång- och cykelnätsstruktur i 
Vårgårda tätort”.

Förstorat utsnitt ur GC-karta

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp 
De befintliga byggnaderna är anslutna till kommunalt VA-nät. En dricks- 
vattenledning passerar diagonalt genom områdets västra delar mellan 
Floragatan och Stockholmsvägen och snuddar vid befintlig byggnads västra 
hörn. I Stockholmsvägen finns också en avloppsledning. Krav på lokalt 
omhändertagande av dagvatten ska om möjligt ställas vid nybyggnad, detta 
genom att en perkolationsbädd anläggs inom planområdet med bräddavlopp 
mot befintlig dagvattenledning i GC-vägen nordöst om planområdet. 
Brandpost med tillräcklig kapacitet finns intill planområdet på andra sidan 
Floragatan.

Fjärrvärme
Fjärrvärmeledning finns i Floragatan med en gren till fastigheten under 
parkeringen mot Stockholmsvägen. 

GC-stråk
GC-länkar
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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 
vidtas 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 exploateringen kommer att debiteras 
fastighetsägare/exploatör. I god tid innan arbeten påbörjas i närheten av 
Skanovas anläggningar skall beställning på eventuell undanflyttning ha 
inkommit till Skanova. Beställning på utsättning skall inkomma till Skanova i 
god tid, minst 4 dagar före önskad utsättning. 
Pema radiosystem AB har optokabel invid fjärrvärmeledningen, se ovan.

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

Störningar

Buller 
Den planerade bebyggelsen är utsatt för buller och vibrationer från Stock- 
holmsvägen i nordväst. En Bullerutredning för området är framtagen av 
COWI AB (daterad 2012-07-13, kompletterad 2013-02-06), där man har 
utgått från befintlig byggnad.

Högst 55 dB(A) ekvivalent bullernivå tillåts vid fasad vid bostäder. Ljudnivån 
får inte överskrida maximalnivå 70 dBA och 55 dBA ekvivalent nivå vid 
uteplats.

För befintlig byggnad överskrids riktvärdena för bostäder mot Stockholms-
vägen. Därför tillåts endast kontorsändamål i delen närmast Stockholms-
vägen, se plankarta. Även uteplatsen kan få för höga ljudnivåer vilket åtgärdas 
med bullerskärm mot Stockholmsvägen. Placering av bullerskärm, se 
illustrationskarta: p = plank/skärm.  

Vid såväl ändrad användning av befintlig byggnad som nybyggnad gäller att 
fasaden utformas så att riktvärdena för inomhusmiljön uppnås.

Riskbedömning
Det bedöms ej föreligga några särskilda risker i planområdet.



Sida

12(15)

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Detaljplan
Del av gällande detaljplan nr 45 fastställd 1981-12-16 ersätts och upphävs i 
det område som detaljplanen berör i samband med denna detaljplan.

Fastighetsplan
Genom en administrativ bestämmelse på plankartan upphör gällande fastig-
hetsplan, tomtindelning av Kv. Staren laga kraftvunnen 1944-06-19 (akt 
nummer 15-VÅS-162),  att gälla i sin helhet. Ny fastighetsplan erfordras ej, 
fastighetsbildning kan ske med detaljplanen som grund.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Under Genomförandefrågor 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.

Huvudmannaskap, ansvarsfördelning
Trafikverket är huvudman för allmän platsmark ”Huvudgata”. Vårgårda 
kommun är huvudman för övrig allmän platsmark. Vårgårda Bostäder AB        
är huvudman för kvartersmark. Vårgårda kommun är huvudman för vatten- 
och avloppssystem fram till tomtgräns. Vattenfall är ansvarig för eldistri-
bution. TeliaSonera är ansvarig för telenätet.

Tidsplan
Planen har övergått från att handläggas med enkelt planförfarande till normalt 
planförfarande. Planförslaget har varit ute på samråd i november – december 
2012 och planeras vara ute på granskning under februari – mars 2013. 
Detaljplanen beräknas bli antagen av KF under andra kvartalet 2013.

Avtal
Sökande / Vårgårda Bostäder AB / ska stå för plankostnaden. Ett planavtal 
avses upprättas mellan Vårgårda kommun och sökanden.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Markägande
Marken ägs av Vårgårda Bostäder AB och Vårgårda kommun. Fastighets-
ägare och rättighetsinnehavare framgår av den till detaljplanen tillhörande 
fastighetsförteckningen.
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Fastighetsbildning
Överenskommelse om fastighetsreglering träffas mellan exploatören och 
Vårgårda kommun. Från fastigheten Skövde 3:110 överförs skrafferat område 
till Staren 1 enligt figur nedan.

Marköverföring

Fastighetsplan
Genom en administrativ bestämmelse på plankartan upphör gällande fastig-
hetsplan, tomtindelning av Kv. Staren laga kraftvunnen 1944-06-19 (akt 
nummer 15-VÅS-162),  att gälla i sin helhet. Ny fastighetsplan erfordras ej, 
fastighetsbildning kan ske med detaljplanen som grund.

TEKNISKA FRÅGOR

Vatten och avlopp
Vårgårda kommun ansvarar för det kommunala vatten- och avloppssystemet 
fram till tomtgräns. Ifall en ny byggnad placeras över befintlig dricksvatten-
ledning inom tomtgräns kan denna behöva flyttas, alternativt flyttas i samband 
med framtida reparationsarbete på ledningen. Ansvarig för flytt av ledningen 
är exploatören.
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Fjärrvärme
Fjärrvärmeledning finns i Floragatan med en gren till fastigheten under 
parkeringen mot Stockholmsvägen. Vid nybyggnation kan anslutning till 
fjärrvärme behöva ändras, vilket i så fall exploatören är ansvarig för.

El- och teleledningar mm
Vattenfall Eldistribution AB är ansvarig för eldistribution inom 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 vidtas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens 
anläggningar. Kabelanvisning i fält begärs av Vattenfall innan arbete 
påbörjas. Eventuella flyttningar av ledningar inom planområdet uförs 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 exploateringen kommer att debiteras 
fastighetsägare/exploatör. I god tid innan arbeten påbörjas i närheten av 
Skanovas anläggningar skall beställning på eventuell undanflyttning ha 
inkommit till Skanova. Beställning på utsättning skall inkomma till Skanova i 
god tid, minst 4 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.

Buller
Det åligger exploatören att genomföra åtgärder för att motverka buller-
störningar såväl vad gäller byggnad som skyddad uteplats. 

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi
Sökande / Vårgårda Bostäder AB / ska stå för plankostnaden. Ett planavtal 
avses upprättas mellan Vårgårda kommun och sökanden.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnad Bygg & miljö i Vårgårda 
kommun på uppdrag av Kommunstyrelsen. Sören Andersson och Claes-
Håkan Elvesten har medverkat från Gata, park och mark liksom Robert Isberg 
från VA.

Samhällsbyggnad Bygg & miljö

Sabina Talavanic´ Stefan Olsson

Arkitekt SAR/MSA Arkitekt MSA
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