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Detaljplan för

del av kv. Anden 3
Vårgårda kommun, Västra Götalands län

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

• Plankarta med bestämmelser
• Illustrationskarta
• Denna planbeskrivning
• Fastighetsförteckning
• Behovsbedömning av miljöbedömning
• Samrådsredogörelse
• Utlåtande efter utställning 1
• Utlåtande efter utställning 2

Utredningar
Bullerutredning ( COWI AB 2012-02-14, kompletterad 2012-04-18, 2012-10-
09 samt 2012-11-12)  
Geoteknisk undersökning (WSP 2012-03-01)
Markradonundersökning (WSP 2012-05-29)

BAKGRUND 

Vårgårda Bostäder AB har ansökt om tillstånd hos kommunen att bygga ett 
flervånings hyreshus i kv Anden. Den aktuella fastigheten ligger i ett 
detaljplanelagt område som anger parkering för den del av kvarteret som 
avses för byggnation. För att ändra användning av parkering till 
bostadsändamål krävs en ändring av gällande detaljplan.

Ursprungligt förslag för områdets utformning har tagits fram av GLANTZ 
Arkitektstudio 2011-10-04 på uppdrag av Vårgårda Bostäder AB. Efter 
genomfört samråd har ett nytt skissförslag för möjlig utformning av kvarteret 
tagits fram av Vårgårda kommun 2012-09-10. Förslaget har använts som 
preliminärt underlag för kompletterad bullerutredning.

Syfte
Planens syfte och huvuddrag är att:

• Säkerställa kvartersmark för bostadsändamål.
• Säkerställa parkeringsbehov för boende.
• Utnyttja tillgängliga luckor i befintlig samhällsstruktur
• Göra  förtätning  av  bebyggelse  i  Vårgårda  tätort  där  färdigbyggd 

infrastruktur finns.
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Plandata
Planområdet är centralt beläget i Vårgårda tätort och omfattar del av 
fastigheten Anden 3 samt del av fastigheten Skövde 28:1. Området gränsar
 till Centrumgatan i väster,  Trastvägen i norr och befintlig bostadsbebyggelse. 
Avståndet till buss- och järnvägsstationen är ca  270 meter.
Fastigheten Anden 3 ägs av Vårgårda Bostäder AB. Fastigheten Skövde 28:1 
ägs av kommunen.

Planområdet består till största del av en parkeringsyta. I övrigt innehåller 
området en garagelänga, gång- och cykelbana och grönytor med enstaka träd. 
Totala arealen som omfattas i detaljplanen är ca 2 200 m2. 

Behovsbedömning av miljöbedömning
Förslag till detaljplanen bedöms inte ge upphov till en betydande 
miljöpåverkan vilket medför att en MKB inte kommer att upprättas, se bilaga. 
Behovsbedömningen antogs av KS 2012-02-01 § 18. Bygg - och 
Länsstyrelsens handläggare Torbjörn Sahl har under samrådet inkommit med 
yttrande  2012-03-30, i vilket Länsstyrelsen instämmer i kommunens 
behovsbedömning. 

 Fig 1  Översiktskarta
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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.
• Nytt boende skall etableras där det redan finns goda 

kommunikationsmöjligheter.
• Närhet till samhällsservice som exempelvis skola är väsentligt.

Flera faktorer begränsar möjligheterna till utbyggnad av nya bostäder i 
tätorten. Riksintressen för natur- och kulturvård, Västra stambanan, 
utredningsområde för utbyggnad av E20 samt det lokala friluftsområdet vid 
Kesberget innebär i stort sett att den enda möjliga framtida expansionen sker i 
Fagraboområdet samt vid förtätning av befintlig bebyggelse.

Gällande detaljplan
För del av kvarteret Anden gäller detaljplan nr 13 ändring av stadsplan, 
fastställd 1967-07-25. Detaljplanen anger bostadsändamål för hela kvarteret. 
Den delen av kvarteret Anden som avses detaljplaneras får inte bebyggas 
enligt gällande DP. Planen berör även en liten del av fastigheten Skövde 28:1, 
ingående i stadsplan nr 38 fastställd 1978-09-07. Området anvisas  för allmänt 
ändamål. För båda detaljplanerna har genomförandetiden gått ut.

Gällande fastighetsplan/tomtindelning
För Anden 3 gäller Förslag till tomtindelning av Kv. Anden, laga kraft 1968-
10-23,  akt nummer 15-VÅS-545. Genomförandet av föreslagen detaljplan 
innebär att tomtindelningen upphör att gälla.
 
Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2011-03-23 § 67 i uppdrag till Samhällsbyggnad / 
bygg- och miljöavdelningen att upprätta detaljplan för del av Anden 3. 

Riksintressen
Inom planområdet finns inga riksintressen. Västra Stambanan, som ligger ca 
270 meter söder om planområdet, är av riksintresse för kommunikationer, 
enligt miljöbalken 3 kap 8 §.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Nuvarande markanvändning
Planområdet utgörs idag av en parkeringsyta med garagelänga samt en mindre 
grönyta närmast Centrumgatan.

Geoteknik
Geoteknisk utredning är utförd av WSP Göteborg (2012-03-01). Området är 
mycket plant och ligger på nivåer mellan +106 m och +107 m. Jorden består 
generellt överst av fyllning och därunder av sand, som underlagras av ett 
material med mycket låg relativ fasthet och vilar via grövre friktionsjord eller 
morän på berg. Trycksonderingarna har i undersökta punkter kommit ned ca 
14 m utan att stöta på berg.

Fyllningen återfinns sannolikt inom stora delar av ytan för den planerade 
byggnaden och generellt i området. Dess tjocklek uppgår till ca 1 m och 
består överst av asfalt och därunder av sand, som i en punkt innehöll inslag av 
mulljord. 

Sandens tjocklek uppgår till ca 8-9 m. Sanden har överst en medelhög till hög 
relativ fasthet och på mellan 7-8 meters djup återfinns ett lager med mycket 
hög relativ fasthet. Ett lager med mycket låg relativ fasthet återfinns enligt 
Cpt-utvärdering under sanden på från 9 till 10 m djup och är ca 5 m tjockt.

Berget och djup till bergytan har inte undersökts närmare. Vattenytan var vid 
mättillfället i januari belägen 4,7 m under markytan, vilket motsvarar nivån 
+101,8 m.

Grundläggning 
Sättningsförhållandena är gynnsamma, även om vissa smärre sättningar 
kommer att utbildas. Någon risk för skred och ras finns inte i 
undersökningsområdet på grund av att varken lera eller brantare slänter 
förekommer. Stabiliteten bedöms således som tillfredsställande. Blivande 
byggnad kommer att kunna grundläggas med platta på mark. All organisk 
ytjord skall schaktas bort under blivande byggnader, hårdgjorda ytor o dyl. 
Byggnaden kan med fördel utföras med källarvåning.  

Markradonundersökning är utförd av WSP Göteborg (2012-05-29) och de 
erhållna mätvärdena ligger inom gränsen för normalradonmark.  Byggnader 
på normalradonmark skall enligt BBR uppföras radonskyddande.  

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns i området.
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Bebyggelseområden                                                                    

Befintlig bebyggelse 
Den befintliga bebyggelsen som angränsar till planområdet i norr och öster 
består av flerfamiljshus från sent 1960-tal. De är uppförda i två våningar i rött 
tegel och är luftigt placerade kring rätvinkliga gårdar, gräsmattor och 
parkeringsplatser. Söderut finns parkeringsytor utmed Centrumgatan och 
innanför dessa ligger Pingstkyrkan i gult tegel med bostad på övervåningen. 
Bakom Pingstkyrkan finns en grupp tvåfamiljshus och stora villor av 
varierande ålder med upp till två våningar och vind. Bebyggelsen på andra 
sidan Centrumgatan har karaktär av baksida med parkeringsytor, enstaka 
fristående hus samt kvartersbildande bebyggelse i två till tre våningar vänd 
mot Kungsgatan.

Ny bebyggelse
I Vision 2018 för Vårgårda anges bl a att det är viktigt att skapa attraktivt 
boende för att locka hit nya företag och nya invånare. Små och ”billiga” 
lägenheter bör tillskapas centralt med gångavstånd till service och 
kommunikationer. Lägenheterna riktas lämpligen till äldre och yngre 
människor som inte har tillgång till bil. 

 

 Fig 2  Planområdet
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Planförslaget möjliggör utbyggnad av kvarteret med flerbostadshus med två 
till fem våningar. För att uppfylla bullerkraven föreslås en kvartersbildande 
byggnad med innergård. En gemensam uteplats ska finnas, lämpligen på 
innergården där den avskärmas från trafiken och får god kontakt med 
bostäderna. 
Befintlig lekplats finns knappt 40 meter sydöst om planområdet och går att nå 
på GC-väg utan att korsa bilväg (se figur 3, sidan 9).

Gator och trafik 

Vägtrafik
Området ligger i korsningen Centrumgatan-Trastvägen. Skyltad hastighet är 
50 km/h på  båda gatorna. Centrumgatan är huvudled. Trafikmängden på 
Centrumgatan och Trastvägen bedöms år 2020 vara 3900 resp 1200 fordon 
per dygn varav ca 5 % utgörs av tung trafik.

Kollektivtrafik
Området ligger nära buss- och järnvägsstationen. På Centrumgatan finns en 
busshållplats alldeles intill området.

Parkering                                                                                                       
Parkeringsutredningen nedan visar att det finns ett överskott av p-platser i 
närområdet (kv. Anden, Måsen och Kajan), även utan att befintliga P-platser 
inom planområdet räknas. Därutöver föreslås bef. garageplatser på Trastvägen 
i kv Anden utökas med 10 platser, se figur 3 på sid 9. Överskottet av p-platser 
kan nyttjas för nya bostäder inom planområdet. Ifall dessa inte räcker till ska 
återstående p-platser placeras på tomtmark inom planområdet.
Då området är centralt beläget och man vänder sig till personer utan bil är det 
lämpligt att planera för en väderskyddad cykelparkering.

Parkeringsutredning för kv. Anden, Måsen och Kajan 
Inom Vårgårda Bostäders område finns idag 182 lägenheter.

  garage p-platser totalt
– Antal bef. garage (g) och p-platser (p) 59 139 198
– I och med den föreslagna nybygg-
 nationen försvinner 9 garage och 
 39 p-platser. -9 -39 -48
– Inom område A nedan föreslås i 
 detaljplanen att parkeringsytan utökas
 med 10 garage. 10

Totalt antal garage och parkeringsplatser
utanför planområdet. 60 100 160

Krav på antal parkeringsplatser för kv Anden, Måsen och Kajan är enligt 
kommunens parkeringsnorm för zon 1 (=den centrala delen av Vårgårda)    
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0.8 platser per lägenhet. Detta  ger ett behov av 182 x 0.8 platser = 146 
platser. Det finns alltså 14 platser över som kan användas av 17 nya bostäder. 
Byggs fler än 17 bostäder ska resterande bostäder ha parkering på tomtmark 
enligt kommunens parkeringsnorm. Exemplet på illustrationskartan har ca 24 
bostäder och får därför 6 p-platser på tomtmark.

Transporter
Transporter till området samt angöring hänvisas via Trastvägen.

Tillgänglighet 
Marken kommer att utformas så att tillgänglighet erhålles för personer med 
funktionsnedsättning i den omfattning som krävs enligt normer.

Gång- och cykeltrafik
Planområdet gränsar till tre viktiga huvudstråk och gc-länkar utmed 
Centrumgatan, Trastvägen samt Smedjegatan som förbinder planområdet med 
resten av tätorten, i enlighet med Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort. 

Figur 3   Område A

Förslag till utbyggnad av garage med 10 platser vid Trastvägen 
samt ny placering av cykelställ. Lekplatsen mitt på kartan 
föreslås nyttjas också av boende i ny bebyggelse.
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Skolväg
Skolbarn i området kommer att ha sin skolgång i Vårgårdas grundskolor och 
gymnasium öster om området. Förskolan är också belägen där. Till skolorna 
finns trafiksäkra gc-vägar utmed Trastvägen och Centrumgatan. Vid 
Trastvägens korsningar med Centrumgatan och Allégatan finns trafikljus. 

 Fig 4  Gång- och cykelvägar
GC-stråk
GC-länkar
Kartutsnitt i figur 5
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp 
Planområdet gränsar till kommunalt VA-nät. I planen föreslås lokalt 
omhändertagande av dagvatten om detta är möjligt, detta genom att en 
perkolationsbädd anläggs inom planområdet med bräddavlopp mot befintlig 
dagvattenledning i Centrumgatan. Brandpost med tillräcklig kapacitet finns i 
planområdets sydvästra del.

Värme 
Fjärrvärme finns idag framdraget i Centrumgatan. Lämpligen ansluts planerad 
bebyggelse till fjärrvärmenätet.

El och tele
Vattenfall är ansvarig för eldistribution till området. Inom området finns en 
0.4 kV kabelI som är inmätt. I Centrumgatan finns en 10kV markkabel. Inom 
tomtmark är u-område markerat på planritning. Kabelanvisning i fält begärs 
av Vattenfall innan arbete påbörjas. Eventuella flyttningar av ledningar inom 
planområdet 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 

 Fig 5  Gång- och cykelvägarGC-stråk
GC-länkar
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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.

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 
Centrumgatan i väster, Trastvägen i norr samt från Västra stambanan i söder. 
Den föreslagna bebyggelsen ligger på ett avstånd av ca 270 meter från Västra 
stambanan. Enligt Trafikverkets prognoser för 2020 kommer ca 210 tåg att 
passera Vårgårda per dygn, varav 90 godståg.
En Bullerutredning för området är framtagen av COWI AB (daterad 2012-02-
04). Denna har kompletterats 2012-04-18, 2012-10-09 samt 2012-11-12. Den 
senaste kompletteringen utgår från kommunens skisser på föreslagen 
bebyggelse. 

I planen säkerställs följande:

• I minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska möjlighet 
finnas att öppna fönster mot tyst/ljuddämpad sida med högst 45/50 
dB(A) ekvivalent bullernivå och 70 dB(A) maximal bullernivå.

• Varje lägenhet ska ha tillgång till en uteplats, privat eller gemensam, 
där riktvärden för trafikbuller utomhus på uteplats, ekvivalentnivå 55 
dB(A) och maximalnivå 70 dB(A), uppfylls.

• Bullerskärmar uppförs vid behov i omfattning och höjd som krävs för 
att säkerställda bullernivåer ska uppfyllas.

För att uppnå riktvärdena i planbestämmelserna föreslås bebyggelsen 
gruppera sig kring en innergård, åt vilken tyst/ljuddämpad sida vänder sig. 
Bebyggelsen bör enligt bullerutredningen bli en våning högre i syd för att 
skydda tyst/ljuddämpad sida i norr från järnvägsbuller. Uteplatsen bör 
anläggas på innergården och klarar då riktvärdena. Bullerskärmar kan 
behövas för att skydda innergården och dessa ska i så fall utformas så att de 
inte reflekterar buller mot kringliggande fastigheter. Exempel på placering av 
bullerskärm, se illustrationskartan: p = plank/skärm.

Riskbedömning
I riskbedömning för ett tidigare projekt i Vårgårda, detaljplan för del av 
Skövde 1:16 (Folkets Hus) utförd av FB Engineering AB Göteborg 2009-06-
23 anges, att individrisken inomhus  på avstånd längre än 100 meter från 
järnväg anses vara låg.  Då den nya byggnaden kommer att ligga ca 270 meter 
från järnvägen ligger individrisken här på en mycket låg nivå.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Detaljplan
Gällande detaljplaner nr 13 fastställd 1967-07-25 och nr 38 fastställd 1978-
09-07, ersätts och upphävs i det område som detaljplanen berör i samband 
med denna detaljplan.

Handläggning
Planen har efter samråd övergått från handläggning enligt enkelt 
planförfarande till handläggning med normalt planförfarande. Efter en första 
utställning kom synpunkter in som föranlett så stora förändringar av planen att 
en andra utställning skall hållas varefter planen avses bli antagen av 
Kommunfullmäktige.

Planavgift
Planavtal finns mellan Vårgårda kommun och Vårgårda Bostäder. I detta 
regleras plankostnad.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Organisatoriska frågor
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
Vårgårda kommun är huvudman för allmän platsmark.                                       
Vårgårda Bostäder är huvudman för kvartersmark. Vårgårda kommun är 
huvudman för vatten- och avloppssystem fram till tomtgräns.                            
Vattenfall är ansvarig för eldistribution.                                                         
TeliaSonera är ansvarig för telenätet.

Tidsplan
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 29 februari – 21 mars 2012 
samt utställning 7 – 28 maj. En andra utställning planeras att hållas i 
november – december 2012. Detaljplanen beräknas bli antagen och vinna laga 
kraft under det första kvartalet 2013. 

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

Markägande
Marken ägs av Vårgårda Bostäder AB och Vårgårda kommun. 
Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till detaljplanen 
tillhörande fastighetsförteckningen.

Fastighetsbildning
Kvartersmark för bostäder utgör en fastighet. Den bildas genom 
marköverlåtelse av en del gatumark från fastigheten Skövde 28:1 till Anden 3 
enligt figur nedan.

Tomtindelning
Genom en administrativ bestämmelse på plankartan upphör gällande 
tomtindelning, förslag till tomtindelning av Kv Anden laga kraftvunnen 1968-
10-23 (akt nummer 15-VÅS-545), för planområdet att gälla i sin helhet. Ny 
tomtindelning erfordras ej, fastighetsbildning kan ske med detaljplanen som 
grund.

TEKNISKA FRÅGOR

Vatten och avlopp
Vårgårda kommun ansvarar för det kommunala vatten- och avloppssystemet. 
Dagvatten löses om möjligt lokalt genom att perkolationsbädd anlägges inom 
planområdet. Bräddavlopp anordnas i så fall mot befintlig dagvattenledning i 
Centrumgatan.

Fig 6 Marköverföring
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El- och teleledningar mm
Vattenfall är ansvarig för eldistribution inom området. Kablarnas lägen är 
inmätta. Kabelanvisning i fält skall göras innan arbete påbörjas. Eventuella 
flyttningar av ledningar inom planområdet 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. 

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

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi
Samhällsbyggnad/Bygg och Miljö ansvarar för kostnader i samband med 
framtagande av detaljplan. Plankostnaderna regleras i ett avtal mellan 
Vårgårda kommun och Vårgårda Bostäder AB.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnad/Bygg & Miljö i Vårgårda 
kommun på uppdrag av Kommunstyrelsen. Sören Andersson från Gata, park 
och mark och Robert Isberg från VA har medverkat i arbetet. 

Samhällsbyggnad Bygg och miljö

Sabina Talavanic´ Stefan Olsson
Arkitekt SAR/MSA Planarkitekt
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