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Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•

Plankarta

•

Illustrationskarta

•

Grundkarta

•

Planbeskrivning inkl. genomförandebeskrivning

•

Fastighetsförteckning

Utredningar:
•

Dagvattenutredning, 02 Landskap, 2020-04-03

•

Översiktlig geoteknisk utredning, AFRY, 2020-02-24

•

Bullerutredning, COWI, 2020-02-04

•

Kärlväxtinventering, Melica, 2019-09-23

•

Groddjursinventering, Melica, 2019-06-03

•

Naturvärdesinventering, Melica, 2018-01-29
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1 Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att tillskapa ny bostadsbebyggelse i form av ca 12
enbostadshus, i Vårgårda tätort. Utformningen av detaljplanen syftar till att
säkerställa rekreativa stråk inom området och möjligheten att bevara en
samling större tallar som bedöms karaktärskapande för platsen.
Huvuddrag
Aktuell detaljplan möjliggör för nya bostäder i form av enbostadshus inom
fastigheten Hägrunga 10:1. Totalt inrymmer området 12 tomter. Planområdet
är tidigare planlagt som skog och området utgörs av småkuperad terräng med
blandad vegetation och gångstråk. Detaljplanen skapar möjlighet för en
förtätning inom Vårgårda tätort.
Detaljplanens utformning föreslår byggnation i 1 1/2 plan längs ny, allmän
gata som nås från Tångavägen. Gatan avslutas med en vändplats och
parkering ordnas inom privat tomt.
Allmän naturstig inom naturmark bevaras till viss del tillsammans med en
dunge av större tallar. Resterande del av naturstigen ersätts med en ny, så att
stråket är fortsatt sammankopplat med den naturstig som finns inom
områdets östra del. Denna naturstig bevaras inom allmän naturmark.
Inom naturmark i områdets sydöstra del ska en dagvattendamm anläggas.
Bakgrund
I Vårgårda kommun finns en stor efterfrågan på småhustomter, både inom
och utanför tätorten. Förtätning och byggnation av bostäder inom tätorten
innebär goda förbindelser med tåg och bedöms som effektiv
markanvändning. De mest centrala lägena i tätorten bedöms mer lämpligt för
flerfamiljshus. Aktuellt planområde bedöms lämpligt för småhustomter och
här finns möjligheten att binda samman de omgivande bostadsområdena.
I Vårgårda kommuns bostadsförsörjningsprogram beskrivs bland annat att
kommunen har en positiv befolkningstillväxt och att ny bebyggelse bör i
första hand ske genom mindre kompletteringar till befintlig bebyggelse för
ett effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Det listas förslag på
utbyggnadsområden, främst inom Vårgårda tätort. I bilaga 2 listas de
områden som i vid framtagande av dokumentet var aktuella men som inte
ansågs vara första prioritet, bland annat Tånga Gränd.
Kommunstyrelsen i Vårgårda beslutade, 2019-01-30 § 10, att uppdra åt
Samhällsbyggnad- Bygg- och miljöenheten att upprätta detaljplan för Tånga
Gränd i Vårgårda tätort.
Initialt utreddes två områden, dels aktuellt planområde, dels ett område öster
om Klövervägen. I tidigt skede gjordes en naturvärdesinventering, där
aktuellt planområde bedöms ha ”visst naturvärde”, se mer under 3.3 Natur.
En kärlväxtinventering gjordes för en del av området öster om Klövervägen.
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Utöver detta gjordes också en groddjursinventering för både aktuellt
planområde och område öster om Klövervägen. I groddjursinventeringen
påträffades vanlig groda i båda områdena och åkergroda i område öster om
Klövervägen. Kommunen bedömer det därför lämpligt att anlägga en
groddamm i närområdet då aktuell detaljplan innebär en exploatering i
grodrika miljöer, se mer under 3.4 Groddjursinventering.
Området öster om Klövervägen bedömdes senare inte lämpligt för
exploatering då det anses innebära en större risk för negativ påverkan på
Tångaheds naturreservat samt att man där påträffade åkergroda.
Inför framtagande av aktuellt samrådsförslag har även en inmätning av större
träd och stigar gjorts. Detta eftersom de större tallarna, närmast Tångavägen,
bedöms som särskilt karaktärsskapande och bevarandevärda. Även de större
stigarna bedöms värdefulla för närområdet och dessa bör bevaras eller
ersättas om möjligt.
Arbetet med aktuell detaljplan har fått stor uppmärksamhet bland närboende
och därför genomförde kommunen en tidig dialog med berörda grannar.
Under mötet fick berörda grannar och politiker diskutera platsens
användning och funktion idag samt diskutera förbättringsmöjligheten för
framtagen skiss. Läs mer under 1.5 Tidig dialog.
Planprocess
Planen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900 (SFS
2014:900). Utökat förfarande ska användas då en föreslagen detaljplan:
• Inte är förenligt med översiktsplanen eller Länsstyrelsens
granskningsyttrande, eller
• Är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse, eller
• Kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (5 kap 7 § PBL)
Då den i planen föreslagna markanvändningen inte stämmer överens med
översiktsplanen handläggs planen med utökat förfarande.

1 Bild som illustrerar detaljplaneprocessen, Vårgårda kommun

Tidig dialog
Arbetet med detaljplanen har fått stor uppmärksamhet av boende i området
och kommunen bjöd därför in till en tidig dialog. Syftet var att diskutera
utformningen av detaljplanen och inhämta synpunkter. Den tidiga dialogen
genomfördes 2020-02-18 i Vårgårda. Därefter följde en workshop där de
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inbjudna satt i mindre grupper och diskuterade hur platsen används idag och
vad den fyller för funktion. Senare fick grupperna diskutera och komma med
synpunkter på en framtagen skiss för området. En sammanfattande rapport
har tagits fram för de skriftliga synpunkter som kom in under workshopen,
rapport utgör en bilaga till detaljplanen.
Nedan redogörs en del av inkomna synpunkter och hur samrådsförslaget har
påverkats. För mer information om de synpunkter som kom in, se rapport
Sammanställning av tidig dialog. 2020-02-18 på kommunens hemsida.
Under workshopen framkom att aktuellt planområde nyttjas av närboende,
olika förskolor och skolor, hundrastare och mountainbikecyklister. Området
används ur rekreativa syften så som promenader, hundrastning, lek och
kojbygge. Kvaliteter som lyfts fram var att skogen är bostadsnära natur, ger
lugn och skugga. Områdets småkuperade terräng bedöms vara till gagn för
barn och en varierad lek samt mountainbikecyklister.
Oro för fler bilar, ökad insyn och groddamm
Under workshopen framkom en oro för att detaljplanen leder till fler bilar i
området, att nya bostäder hamnar nära inpå de befintliga husen och skapar
insyn och en undran över hur allt vatten i området ska hanteras. I skissen
som diskuterades föreslogs även en groddamm inom planområdet. Det
uttrycktes en oro för drunkningsolyckor i dammen och att den var placerad
för nära bostäder.
Förslag utanför planområdet
Det föreslås att det anordnas belysning längs gångstråken i naturreservatet,
direkt öster om planområdet, men att stråket behåller samma karaktär som
idag. Utöver detta föreslås en gång- och cykelbana till Algutstorp. Det
föreslås också att det andra delområdet som fanns med i tidigt skede planeras
för bostäder istället för aktuellt planområde. Det ifrågasätts varför området
nu ska planeras för bostäder då det i detaljplan för Västra Tångahed
Hägrunga 10:1 (från 1998) är planlagt som skog.
Placering av tomter och utformning av bebyggelse
När det gäller placeringen av tomter kom synpunkter kring att passagen
mellan nya och befintliga bostäder var för litet och att tomten närmast
Tångavägen skulle flyttas. Det kom också synpunkt om att ny bebyggelse
inte bör utformas i två våningar.
Andra förslag på planområdets utformning
Det föreslås att ny bebyggelse kan utformas som radhus för att ta mindre yta
i anspråk och därmed öka avståndet till befintliga tomter. Det påtalas att
även en naturstig söder om ny bebyggelse är viktig. Det föreslås också att
träd och annan vegetation mellan befintliga och nya tomter bevaras.
Sammanfattande svar
Detaljplanen för nya bostäder kommer att leda till fler bilar i området, men
det bedöms inte vara till en sådan grad att det är olämpligt för området eller
Detaljplan för Tånga Gränd

Sida

7(24)

Vårgårda kommun

Datum

2020-04-08

att vägnätet inte har tillräcklig kapacitet. En dagvattenutredning har tagits
fram inom arbetet där man beräknar vattenflöden, hur det ska infiltreras och
vart vattnet tar vägen vid extrema vattenflöden. Inom planområdet kommer
dike i söder och öster, tillsammans med infiltrationsvänliga ytor så som
gräsytor på tomtmark och inom naturmark infiltrera och fördröja vatten.
Groddammen föreslås istället söder om Klövervägen, på öppen mark längre
ifrån bostäder. Däremot behöver en mindre dagvattendamm anläggas inom
planområdet, men en sådan kräver endast några decimeter i djup.
Planområdet pekas ut i Vårgårdas bostadsförsörjningsprogram, se punkt 2.5,
och bedöms lämpligt för bostadsbyggnation. Aktuell detaljplan strider mot
kommunens översiktsplan och det är därför som detaljplanen utförs med s k
utökat förfarande, se punkt 1.4. Belysning i gångstråket utanför planområdet
och gång- och cykelbana till Algutstorp ingår inte i arbetet med aktuell
detaljplan, men kommunen mottager tacksamt synpunkterna och noterar
dessa.
Detaljplanen reglerar byggnadshöjd och totalhöjd så att det endast är möjligt
att uppföra 1-planshus eller 1 ½ planshus. Ny bebyggelse har flyttats längre
ifrån befintlig bebyggelse längs Ljunghedsvägen. Tomten närmast
Tångavägen kvarstår.
Aktuellt planområde bedöms lämpligt för enbostadshus, i likhet med
omgivande bebyggelse. En naturstig söder om ny bebyggelse, men norr om
Klövervägen, bedöms inte möjlig att säkerställa, då avståndet mellan
tomterna där är mindre. Den naturstig som säkerställs i detaljplan är den stig
som bedöms har störst betydelse för området. Träd eller annan vegetation
mellan befintliga och nya tomter, inom allmän naturmark, kan bevaras i den
mån det går vid byggnation av området.
Plandata
Planområdet är centralt beläget i sydöstra delen av Vårgårda tätort. Det
avgränsas av Tångavägen i väster, villabebyggelse utmed Ljunghedsvägen i
norr och Klövervägen i söder. Öster om planområdet angränsar
naturreservatet Tånga Hed. Området utgörs i huvudsak av småkuperad mark
beväxt med blandskog.
Planområdet inrymmer fastigheten Hägrunga 10:1, vilken utgörs av
kommunalägd mark. Den totala arealen som omfattas av detaljplanen är ca
1,9 hektar.
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2 Karta där detaljplaneområdet är markerat med rödstreckad linje. (Karta, Lantmäteriet)

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en, från allmän
synpunkt lämplig, användning av mark- och vattenresurser enligt
miljöbalken. Inga riksintressen eller områden med särskilda bestämmelser
för hushållning med mark och vatten berörs av den planerade förändringen
av markanvändningen inom planområdet.
En behovsbedömning har genomförts och detaljplanen bedöms inte medföra
en så betydande miljöpåverkan att en särskild miljökonsekvensbeskrivning
enligt miljöbalken krävs.

2 Tidigare ställningstaganden
Riksintressen
Inom planområdet finns inga riksintressen.
Västra stambanan och Riksväg 42, som ligger som minst ca 550 meter från
planområdet utgör båda riksintresse för kommunikation.
Öster om planområdet ligger Tånga Hed, som är en del i ett riksintresse för
naturvård, som kallas Siene-Landa. Till grund för riksintresset ligger bland
annat att området rymmer ett stort antal ålderdomliga kulturlandskap med
stor förekomst av naturliga fodermarker och sällsynta naturtyper med hotade
växt- och djurarter.
Riksintresset ligger utanför planområdet och berörs inte.
Naturreservat / Natura 2000
Tånga Hed är ett naturreservat, som ger en bild av betesmark med sällsynt
naturtyp. Tånga Hed är en del av en gammal beteshage till Hägrunga by.
Detaljplan för Tånga Gränd
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Tånga Hed är också ett utpekad Natura 2000-område. Alla EU-länder ska
utse särskilda områden, Natura 2000-områden, som tillsammans ska bilda ett
ekologiskt sammanhängande nätverk och främja den främja att den
biologiska mångfalden.
Då Tånga Hed ligger utanför planområdet samt att planförslaget endast
omfattar ett mindre antal småhus bedöms förslaget inte påverka riksintresset
eller Natura 2000-området. Planområdet kommer fortsättningsvis att fungera
som en passage för boende i området till Tånga Hed.

3 Kartbild med planområde markerat med rödstreckad linje. (Karta, Länsstyrelsen)

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Vårgårda kommun, antagen 2006-06-07 KF § 43,
redovisar rekommenderad markanvändning inom planområdet som
jordbruksmark (R5).
Aktuellt planområde används inte som jordbruksmark utan området utgörs
huvudsakligen av gräsytor och blandad vegetation samt stigar. Området har
tidigare använts som militärt övningsområde vilket har resulterat i en
småkuperad terräng med många hålor.
Översiktsplanens reglering av aktuellt planområde bedöms inte aktuell och
därmed anses inte detaljplanen innebära negativa konsekvenser på jordbruk
och jordbruksproduktion.
Fördjupad översiktsplan
Fördjupad del av översiktsplan för Vårgårda tätort, antagen 1998, redovisar
rekommenderad markanvändning inom planområdet som område med stora
naturvärden (R5).
I den fördjupade översiktsplanen beskrivs att ny bebyggelse inom R5 ska
behandlas med stor restriktivitet med hänsyn till respektive områdes
särprägel. Med anledning av att aktuellt planområde är beläget intill
Detaljplan för Tånga Gränd

Sida

10(24)

Datum

Vårgårda kommun

2020-04-08

naturreservatet Tånga Hed har en naturvärdesinventering tagits fram.
Genomförd naturvärdesinventering visar att området inte hyser några högre
naturvärden. Aktuell detaljplan föreslås utformas så att det stämmer överens
med omgivande bebyggelse. En viktig del i detaljplanens syfte och
utformning är att säkerställa ett rekreativt stråk som kopplas till
naturreservatet, vidare att bevara en samling större tallar som bedöms
bevarandevärda och karaktärsskapande för området.
Sammanfattningsvis bedöms inte område för aktuell detaljplan utgöra sådana
naturvärden att aktuellt förslag inte skulle vara lämpligt. Aktuell detaljplan
syftar därtill att säkerställa fortsatt god tillgänglighet till det närliggande
naturreservatet.
Bostadsförsörjningsprogram
I Vårgårda kommuns bostadsförsörjningsprogram beskrivs bland annat att
kommunen har en positiv befolkningstillväxt och att ny bebyggelse bör i
första hand ske genom mindre kompletteringar till befintlig bebyggelse för
ett effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Det listas förslag på
utbyggnadsområden, främst inom Vårgårda tätort. I bilaga 2 listas de
områden som i vid framtagande av dokumentet var aktuella men som inte
ansågs vara första prioritet, bland annat Tånga Gränd.
Gällande detaljplan
Aktuellt planområde är tidigare planlagt som skog, i detaljplanen Västra
Tångahed, Hägrunga 10:1, från 1998. På plankartan preciseras skog med
”skogsdungen får ej avverkas”. I planbeskrivningen anges att när det militära
övningsfältet lades ned började området växa igen. Vidare anges att området
öster om planområdet utgör riksintresse för naturvården.
Genomförandetiden för detaljplan Västra Tångahed från 1998 har gått ut.
Efter genomförandetiden får detaljplanen ersättas, ändras eller upphävas. Om
kommunen inte ändras eller upphäver planen fortsätter den att gälla och ge
byggrätt som tidigare.
Med anledning av att aktuellt planområde är beläget intill naturreservatet
Tånga Hed har en naturvärdesinventering tagits fram.
Naturvärdesinventeringen visade att aktuellt planområde inte hyser några
höga naturvärden. Sammanfattningsvis bedöms aktuellt planområde, Tånga
Gränd, som lämpligt för ny bebyggelse.
Övriga styrdokument
2.7.1

Vårgårda vision

I oktober 2015 antog Kommunfullmäktige Vårgårda kommuns vision - Den
goda kommunen med 13 000 invånare 2027. Visionen bygger på fyra
fokusområden som därmed också tydliggör vad kommunen bedömer som
särskilt viktigt: utvecklande skola, konkurrenskraftigt näringsliv, hållbar
miljö och attraktivt boende.
Detaljplan för Tånga Gränd
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För en hållbar miljö och samhällsplanering anges bland annat att det är
viktigt att beakta energihushållning och kollektivtrafik vid anläggande av
nya bostadsområden, samt att prioritera cyklister och fotgängare vid
kommande centrumplanering. Vidare anges att det får vara högst 500 m
promenadavstånd till närmsta grönområde i detaljplanerat område.
Även om aktuell detaljplan bebyggs kommer inte befintlig bebyggelse i
närområdet få längre än 500 meter till grönområde, antingen Tånga Heds
naturreservat eller längs Kyllingsån. Ett utvecklingsprogram för Kylllingsån
visar kommunens ambition att utveckling Kyllingsån till ett rekreativt
blågrönt stråk.
Attraktivt boende innebär bland annat närhet till service, näringsutbud och
god tillgänglighet till gång- och cykelvägar för en hållbar livsstil. Det är
även av stor vikt att planera för gröna miljöer med utgångspunkt i det
framtagna dokumentet den gröna småstaden, se nedan.
Aktuell detaljplan bedöms vara förenlig med kommunens intentioner med
möjlighet att gå och cykla till Vårgårda centrum och kollektivtrafik.
2.7.2

Den gröna småstaden

Den gröna småstaden antogs 2013-06-19 och är en politisk viljeinriktning för
Vårgårda tätorts utveckling. Dokumentet har arbetats fram av en politisk
beredning och utgör underlag och riktlinjer för kommande planerings- och
utvecklingsarbete.
Beredningens förslag när det gäller bostäder är att skapa förutsättningar för
människor att bosätta sig centralt i Vårgårda genom förtätning. Man anger
också att trädvårdsplan och program för grönyteskötsel kan bidra till
tilltalande infarter med blommande rondeller, grönska och träd vid öppna
platser samt en känsla av trädgårdsstad i den byggda miljön.
2.7.3

Parkeringsnorm

Parkeringsnorm för Vårgårda kommun antogs av kommunfullmäktige 201010-22. Aktuell detaljplan är beläget i zon 2, vilket anger två
bilplatser/enbostadshus. Enskild parkering skall ske på egna fastigheten med
normalt en bilplats i och en bilplats framför garage/carport.

3 Förutsättningar
Bebyggelse
Aktuellt planområde är, bortsett från en mindre transformatorstation, inte
bebyggt tidigare. Omgivande bebyggelse består i huvudsak av friliggande
villabebyggelse av olika karaktär. Närmaste bostadsområde åt söder, vid
Klövervägen, utgörs av lägre 1-plans hus och bostadsområde direkt åt norr,
vid Ljunghedsvägen, utgörs främst av 1 ½ -plans hus.
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Service och verksamheter
Inom planområdet finns ingen service eller verksamhet. Ca 250 meter väster
om planområdet ligger Fridhemsskolan, med förskoleklass upp till årskurs 6.
Ca 650 meter söder om planområdet ligger Algutstorp Förskola med 8
avdelningar och som bland annat erbjuder barnomsorg på obekväm tid.
Avståndet till högstadieskola, gymnasium och bibliotek är ca 1 km norr om
planområdet. Vårgårda centrum med kommersiell och offentlig service
ligger ca 1 km från planområdet. Norr om området ligger en
idrottsanläggning med fotbollsplaner inom 400 meters avstånd. I anslutning
till Tånga Hed, längs med Artillerigatan, finns även en aktivitets- och
sporthall samt Tånga Heds 4H-gård, ca 1-1,5 km norr om planområdet.
Natur
3.3.1

Mark och vegetation

Planområdet ligger i anslutning till naturreservatet Tånga Hed, mellan
Klövervägen och Ljunghedsvägen. Det utgörs i huvudsak av lövdominerad
blandskog med inslag av en äldre generation grova träd, främst tall samt visst
inslag av grov död ved. Marken är starkt småkuperad med branter, slänter
och gropar, och har gott om småvatten. Ett dike löper utmed planområdets
södra gräns.
En naturvärdesinventering har genomförts i området (Melica, 20180129),
vilken visar att aktuellt planområde utgör s k visst naturvärde, med hänsyn
till den variationsrika strukturen, förekomst av småvatten, död ved och en
äldre generation träd. Visst naturvärde innebär viss positiv betydelse för
biologisk mångfald och utgör det lägsta klassen enligt SVENSK
STANDARD SS199000:2014.
Groddjursinventering
I groddjursinventeringen noterades vanlig groda, både individer och
romsamlingar, på flera olika ställen (både inom aktuellt planområde och
område öster om Klövervägen). Öster om Klövervägen noterades även en
vuxen individ av åkergroda samt en trolig romklump av åkergroda. Inga
vattensalamandrar hittades.
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4 Bild visar var vanlig groda och åkergroda noterades vid en groddjursinventering, Melica

Groddjur är fridlysta enligt 4 och 6 §§ artskyddsförordningen. Vanlig groda
är som alla groddjur i Sverige skyddad enligt 6 §, vilket innebär att man inte
får döda, skada eller fånga individer. Man får heller inte ta bort eller skada
ägg, rom, larver eller bon. Förbudet i 6 § innebär att man inte får exploatera
lekområden under lek- och yngeluppväxtperioden.
Åkergroda är en av de arter som också omfattas av 4 §, vilket innebär att det
är förbjudet att störa djur och skada eller förstöra djurens
fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet i 4 § gäller alla
levnadsstadier och innebär förbud mot att exploatera lek- och
övervintringsplatser oavsett om djuren för tillfället är där eller inte. Detta
gäller såvida man inte genom s.k. skyddsåtgärder kan säkerställa en lika stor
fortsatt reproduktion och vinteröverlevnad.
Aktuellt planområde är värdefullt som lekområde och övervintringsområde
för groddjur. Groddjursinventeringen gav rekommendation att om aktuellt
planområde ska exploateras är det viktigt att utföra skyddsåtgärder i
närområdet för att säkra en lika stor fortsatt reproduktion och
vinteröverlevnad av åkergroda.
Kommunen bedömer det därför lämpligt att anlägga en groddamm och detta
föreslås söder om planområdet inom fastigheten Hägrunga 5:2, se bild
nedan. Platsen utgör kommunal, öppen mark där det ofta är mycket vatten.
Groddamm ska utformas med ett medelvattenstånd på mellan 25 och 300 m3
och ett medeldjup på ca 30 cm samt en djuphåla på ca 1 m.
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Aktuellt planområde

5 Bild med föreslagen placering av groddamm markerat med röd linje, karta: Lantmäteriet

Bevarandevärda träd
Inmätningen av bevarandevärda träd visar på ett antal tallar, främst
lokaliserade inom planområdets nordvästra del, som bör sparas så långt det
går. Inmätningen visar också på en grövre ek, lokaliserad centralt inom
planområdet, som bör prioriteras framför alla andra träd.
Även andra större träd inom planområdet inmättes, så som grövre ekar.
Dessa träd står dock mer centralt i området och bedöms inte möjliga att
skydda i plankartan. Inget av träden utgör ett skyddsvärt träd.
Lek och rekreation
Aktuellt planområde och angränsade naturreservat används av förskolor och
skolor i området. Det finns naturstigar inom planområdet som kopplar
samman med andra naturstigar i naturreservatet. I naturreservatet, direkt
öster om planområdet finns flera gläntor och möjlighet till samling.
Under den tidiga dialogen med närboende framkom att aktuellt planområde
nyttjas för mountainbikecyklister, tack vare den småkuperade terrängen med
många hålor.
Kultur
Det finns inga kulturmiljövärden utpekade inom planområdet.
3.7.1

Fornlämningar och byggnadsminnen

Inga kända fornlämningar har påträffats inom planområdet. Omgivande
bebyggelse utgörs av traditionell villabebyggelse av varierande ålder.
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Planområdet har utgjort en del av det militära övningsfältet Tånga Hed och
inom området finns vissa terrängformationer iordningställda i militärt
övningssyfte vilka bedöms sakna bevarandevärde/intresse.
Geotekniska förhållanden
ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av Vårgårda kommun utfört
geotekniska undersökningar inom fastigheten Hägrunga 10:1. Kommunen
har en pågående detaljplan, Tånga gränd där det planeras ny bebyggelse av
12 småhus.
Jordprofilen inom det undersökta området bedöms består av ett tunt lager
organisk jord följt av ca 5 m friktionsjord, följt av ca 10 m mäktig
kohesionsjord och därunder ca 5 m underliggande friktionsjord på berg.
Djup till berg varierar mellan ca 17 och 22 m under markytan.
Planerad småhusbebyggelse bedöms inte som tillräckligt omfattande för
betydande sättningar ska föreligga, dock kan dessa ge upphov till små och
momentana sättningar.
Höjdsättning inom området bör väljas så att uppfyllnader ovan befintliga
marknivåer undviks.
Stabiliteten är för planerade förhållanden bedöms som tillfredställande.
Eventuella slänter inom området ska utformas med lutning 1:2 eller flackare
inom området.
Marken inom det undersökta området bedöms som normalriskområde med
avseende på radon. Nya byggnader ska, baserat på nu utförda
undersökningar, uppföras radonsäkert.
Fyllning som tillförs området utifrån för detta ändamål ska klassificeras
genom mätning av gammastrålning innan det används.
Dagvatten
Avvattningen sker i nuläget via infiltration och avledning via ett öppet dike i
söder. I områdets östra kant finns en bredare stig som vattnet rinner på för att
sedan mynna i dike i sydöst. Från diket som avvattnar området leds vattnet
troligen i en trumma under marken till ett större dike som ligger söderut vid
Klövervägens östra ände.
En dagvattenutredning har tagits fram inom arbetet med detaljplan och
föreslagna åtgärder anges under 4.6. Syftet med dagvattenutredningen är att
översiktligt beräkna dimensionerande flöden, utjämningsbehov och
föroreningsbelastning för området samt redovisa förslag på hantering av
dagvatten vid ny exploatering.
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Trafik
3.10.1 Gatunät

Planområdet nås via Tångavägen som ansluter till Industrigatan i norr, mot
Vårgårda centrum/stationsområde, där man kan ta sig vidare mot Alingsås
och Herrljunga med tåg.
I söder ansluter Tångavägen till Klövervägen som övergår till Boråsvägen i
väst. Boråsvägen leder i sin tur vidare söderut och ansluter till Riksväg 42
vid Algutstorp kyrka, ca 1 km söder om planområdet. Riksväg 42 ansluter
till E20 i tätortens västra del, och leder vidare söderut mot Göteborg eller
norrut mot Skara och Mariestad.
Tångavägen leder också vidare till Artillerigatan mot naturreservatet och
campingen i nordöst. Tångavägen och andra närliggande gator utgörs av raka
och enkla bostadsgator med smal trottoar för gående.
3.10.2 GC-vägnät

Väster om Tångavägen, längs med Boråsvägen, leder huvudcykelstråket som
sträcker sig från Algutstorp kyrka i söder till Vårgårda centrum, och vidare
norrut mot Kullings-Skövde kyrka. Där Boråsvägen övergår till
Industrigatan mot centrum leder cykelstråket vidare österut längs
Artillerigatan mot Tånga Hed naturreservat. Längs med Tångavägen och
planområdets intilliggande bostadsområden sker gång och cykel i körbanan
då trafikmängden och hastigheten är relativt låg.

Bild 3 Översiktlig vy över befintligt GC-nät, Vårgårda tätort. Bild: Vårgårda kommun

3.10.3 Kollektivtrafik

Aktuellt planområde är beläget cirka 1 km ifrån Vårgårda station, med tågoch bussförbindelser till bland annat Borås, Alingsås, Göteborg, Herrljunga,
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Skövde, Stockholm med flera Vid Fridhemsskolan, ca 300 meter från
planområdet finns närmsta busshållplats skolbuss. På ca 800 meters avstånd
finns busshållplatser på Drottninggatan (Strömgatan, Hedåsgatan) (buss 543,
med några få avgångar per dag).
Teknisk försörjning
3.11.1 Transformatorstation

En transformatorstation finns idag inom planområdets sydvästra del, som
tillhör Vattenfall Eldistribution.

4 Planförslagets innebörd
Bebyggelse
Planområdet avses bebyggas med 12 enbostadshus, i form av friliggande hus
eller parhus.
Ny bostadsbebyggelse föreslås tillkomma utmed en ny lokalgata från
Tångavägen som sträcker sig österut igenom planområdet. Tomterna föreslås
anordnas söder om lokalgatan i hela dess längd, och norr om lokalgatan i
dess östra del. Tomterna varierar i storlek mellan 700 – 800 kvm. Placering
av tomterna har utgått från att bevara rekreativa stråk, en samling större
tallar och ett respektavstånd till befintlig bebyggelse. Med hänsyn till den
geotekniska utredningen bör höjdsättningen inom området väljas så att
uppfyllnader ovan befintliga marknivåer undviks.
Bebyggelsen regleras med utnyttjandegrad där den största sammanlagda
byggnadsarean är 200 kvm per fastighet, varav 55 kvm gäller för uthus eller
garage. Byggnadsarea i kombination med högsta byggnadshöjd (4,5 meter)
och totalhöjd (8,0 meter) ger möjlighet att bygga antingen 1-planshus och 1
½ -planshus.
Bebyggelsens placering regleras genom att huvudbyggnader ska placeras
minst 4 meter ifrån fastighetsgräns, alternativt sammanbyggda över
tomtgräns (parhus). Garage och uthus ska placeras minst 1,5 meter från
tomtgräns.
Byggnader får inte utföras med källare.

6 Bild illustrerar skillnaden mellan byggnadshöjd och totalhöjd. Bild: Boverket
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Service och verksamhet
Inom planområdet tillskapas inte möjlighet för service eller verksamhet.
Natur
Planförslaget medför att en viss del av befintligt naturområde tas i anspråk
för bebyggelse. Trots exploatering av området kommer det finnas god
tillgång på grönområden i närheten och området kommer också
fortsättningsvis att fungera som passage mellan bebyggelsen och Tånga
Heds naturreservat.
Inom områdets västra del bevaras naturmark och en samling med större tallar
inom allmän naturmark. Dessa tallar skyddas i plankartan genom en
planbestämmelse som anger att dessa träd endast får fällas om trädet är sjukt
eller utgör en säkerhetsrisk. Här sträcker sig också en naturstig. Denna
naturstig ska sedan övergå i en ny stig, som sträcker sig mellan nya tomer i
aktuell detaljplan och befintliga tomter längs Ljunghedsvägen. Naturstig
anges i plankartan.
Lek och rekreation
Aktuell detaljplan ska säkerställa fortsatt möjlighet för rekreativt
stråk/naturstig, vidare till naturreservatet. Därtill kommer det vara möjlighet
att gå längs ny allmän gata som sedan övergår till allmän naturmark och
befintlig naturstig.
Sammantaget bedöms aktuell detaljplan inte hindra att möjligheten att vistas
i natur, för lek eller rekreation.
I samband med byggnation av bostäder kommer området inte längre vara
tillgängligt för denna aktivitet.
Geoteknik
Geoteknisk utredning visar att grundläggning kan ske med bottenplatta i
betong. Höjdsättning inom området bör väljas så att uppfyllnader ovan
befintliga marknivåer undviks.
Marken inom det undersökta området bedöms som normalriskområde med
avseende på radon. Nya byggnader ska därför uppföras radonsäkert, och
detta säkerställs på plankartan.
Dagvatten
4.6.1

Dagvattenutredning

Dagvattenutredningen utgår från Vårgårda kommuns riktlinjer för
dagvattenhantering, att dagvattnet skall fördröjas innan det släpps på det
kommunala VA-systemet. Vidare utgår beräkningar ifrån en avrinning
motsvarande ett 10-års regn. Åtgärder som föreslås innebär att det befintliga
kommunala dagvattensystemet inte belastas vid ett flöde motsvarande ett 10årsregn.
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Förslag till åtgärder beskrivs i dagvattenutredningen och består utav en
kombination av täckta magasin, avskärmande diken samt dagvattendamm.
Det illustreras också i en illustration över planområdet. Därutöver beskrivs
också hur ledningsnätet kan kopplas på befintligt ledningsnät.
Här nedan beskrivs kortfattat en del av de föreslagna åtgärderna. Mer
information finns i bifogad dagvattenutredning.
Varje fastighet förväntas fördröja motsvarande ett 10-års regn, vilket
motsvarar i genomsnitt 7,1 m3 vatten per fastighet baserat på 12 tomter.
Detta kan göras genom täckta dagvattenmagasin, typ krossmagasin.
Fastigheter norr om gatan avvattnas vidare till system i gatan medan
fastigheter söder om gatan avvattnas till dike åt söder.
Dagvatten från lokalgata och naturmarken norr om lokalgatan tas om hand
genom ett krossmagasin, som föreslås placeras i områdets västra del, innan
anslutning till det kommunala dagvattensystemet i Tångavägen.
Naturmarken söder om de nya tomterna avvattnas mot dike åt söder. Ett nytt
avskärmande dike mot öster samt i norr föreslås för att säkerställa att
befintlig och ny stig är framkomlig och inte översvämmas.
Lokalgata lutas mot öster. Vid ett 100-års regn leds vattnet via lokalgatan ut i
diken i öster och sedan söderut. Vid ett 100-års regn fylls diket åt söder utan
att behöva bräddas till villatomter.
En damm föreslås förläggas i områdets sydöstra del för rening av dagvatten.
Vid kraftiga vattenflöden ska en bräddfunktion finnas för dammen för att
kunna avleda överflödigt vatten, detta vatten föreslås avledas i ett dike till
angränsande befintligt dike i söder. Dammen ska utföras grund 200 mm med
en flack lutning om max 1:6 för att människor och djur enkelt ska komma
upp ur dammen och undvika drunkning.
Dagvattenhantering som regleras i plankartan
I plankartan anges att minst 40 % av respektive fastighetsyta ska vara
genomsläpplig. Detta beror på att dagvattnet ska kunna tas om hand inom
fastigheten, vilket grundar sig i den framtagna dagvattenutredningen.
En damm behöver anordnas inom allmän naturmark för att hantera
dagvatten. Damm anges i plankartan.
I plankartan anges markhöjder över angivet nollplan på flera punkter inom
allmän gatumark. Plankartan styr höjdsättning av gatan för att säkerställa en
lutning som gör att ytvatten rinner åt öster, enligt framtagen
dagvattenutredning.
4.6.2

Föroreningsutredning

En föroreningsutredning har tagits fram inom arbetet med detaljplanen, där
beskrivs hur vatten inom olika delar av planområdet bör hanteras.
Området ligger inom avrinningsområdet för Säveån-Vårgårda till Säveåns
utlopp. Denna har enligt VISS måttlig ekologisk status. Ekologisk status för
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hydromorfologi är dålig. Den uppnår ej god kemisk ytvattenstatus för
kvicksilver och kvicksilverföroreningar samt för Bromerade difenyleter.
Som riktlinjer för reningen av dagvatten från området Tånga gränd DP
bedöms riktlinjen ”icke försämring” gälla. Områdets dagvatten ska inte
belasta mer efter planerad utbyggnation än vad det gör idag.
Sammanfattningsvis föreslås en rening av dagvattnet med LOD-enheter,
krossmagasin, öppna diken och våt damm.
4.6.3

Dikesföretag

Diken i områdets närhet i sydöst är knutna till ett dikesföretag 1. Dikenas
funktion i området får inte försämras till följd av exploatering. Ny detaljplan
bedöms inte ha någon påverkan på befintligt dikesföretag.
4.6.4

Skyddsområde för vattentäkt

Vattentäkter för Vårgårda är belägna intill vattendraget Säveån som ligger i
detaljplaneområdets närhet söderut. Säveån är recipient för dagvatten från
detaljområdet. Kommunen har tagit fram ett dokument: Skyddsföreskrifter
för vattentäkterna Storehagen och Algutstorp, där skyddsföreskrifter för
kommunens vattentäkter framgår. Detaljplaneområdet bedöms vara utanför i
dokumentet beskrivna skyddszoner men dokumentet bör ändå beaktas i
detaljprojekteringen. Vid föroreningar av dagvatten eller grundvatten ska
kommunen kontaktas omgående.
Trafik
4.7.1

Föreslaget gatunät

Inom detaljplanen anläggs en allmän lokalgata med körbredd på 6 m. Gatan
ansluter vid Tångavägen och avslutas med en vändplats, med diameter på 9
m och ytterligare hinderfri zon på 1,5 m runt om.
Inom planområdet föreslås gång- och cykeltrafikanter samsas med
fordonstrafik. Huvudcykelstråket mot centrum förväntas gå utmed
Boråsvägen via Industrigatan till tunneln under järnvägen vid stationen och
vidare utmed Parkgatan. Barn förväntas kunna ta sig till Fridhemsskolan via
Tånga Gränd, som ansluter till övergångsställe på Boråsvägen.
4.7.2

Parkering

Parkering ska lösas på respektive fastighet. Enligt Parkeringsnorm för
Vårgårda kommun (antagen av KF 2010-08-22 § 93) ska det i det aktuella
området finnas 2,0 parkeringsplatser/ny bostad i enbostadshus.
Enskild parkering skall ske på den egna fastigheten med normalt en bilplats i
och en bilplats framför garage/carport.

1

Ett dikningsföretag är en form av samfällighet där fastighetsägare går ihop för att avvattna mark.
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Teknisk försörjning
4.8.1

Vatten och avlopp

Inom plankartan finns två områden där marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar (u).
Tillkommande byggnader ska anslutas till kommunalt VA via
anslutningspunkt vid Tångavägen.
4.8.2

El och tele

Vattenfall Eldistribution AB är ansvarig för eldistribution till området.
Transformatorstationen inom området flyttas till planens nordvästra hörn och
regleras i plankartan med E1. Flytt av transformatorstationen utförs av
Vattenfall Eldistribution men bekostas av kommunen.
TeliaSonera Skanova Access AB ansvarar för telenätet i området.
4.8.3

Fjärrvärme

Fjärrvärme finns framdraget i anslutning till planområdet och ny bebyggelse
föreslås därför också anslutas till fjärrvärme.
4.8.4

Avfallshantering

Hantering av avfall ska lösas inom kvartersmark. Gata och vändzon ska
uppfylla rekommendationer för avfallsfordon. Samrådsförslaget är utformat
med en körbana på 6 m och en vändplats med radie på 9 m samt en
hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Återvinningsstation finns
ca 500 meter från planområdet på Kempegatan.
Störningar
4.9.1

Buller

COWI har av Vårgårda kommun fått i uppdrag att utföra en bullerutredning
för en detaljplan vid Tånga gränd i Vårgårda. Uppdragets mål är att ta fram
en komplett bullerutredning för att visa att detaljplanen är genomförbar med
avseende på trafik-buller. Bullerutredningen omfattar tolv småhus.
En framtida situation för år 2040 (väg- respektive tågtrafik) har beräknats för
plan-området. Resultaten för planerade bostäder har jämförts med gällande
riktvärden enligt förordningen om trafikbuller, SFS 2015:216 och 2017:359.
Bullerproblematiken bedöms i huvudsak vara spårtrafiken norr om- och
vägtrafik-buller från väg 42 söder om området.
Resultaten av utredningen visar följande:
•

Riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad (60 dBA) klaras
för alla hus, vid samtliga fasader.

•

Möjlighet till uteplats där riktvärdet innehålls finns vid samtliga
bostäder.

4.9.2

Risker

Det bedöms inte föreligga några särskilda risker inom planområdet.
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5 Genomförande
Under Genomförande redovisas de organisatoriska, tekniska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Dessa redovisade uppgifter
har ingen rättsverkan.
Organisatoriska frågor
5.1.1

Tidsplan

Planförslaget beräknas vara ute på samråd under andra kvartalet 2020 och på
granskning under fjärde kvartalet 2020. Detaljplanen beräknas bli antagen
under första kvartalet 2021.
5.1.2

Genomförandetid

Genomförandetiden är tio år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.
5.1.3

Huvudmannaskap, ansvarsfördelning

Vårgårda kommun ska vara huvudman för allmän platsmark samt för vattenoch avloppssystem fram till fastighetsgräns. Vattenfall ansvarar för
eldistribution och Skanova ansvarar för elnätet.
Fastighetsrättsliga frågor
5.2.1

Markägande

Kommunen äger all mark inom planområdet.
5.2.2

Fastighetsbildning

Vårgårda kommun ansöker om och bekostar fastighetsbildning genom
avstyckning för tillskapande av tomter för enbostadshus.
Tekniska frågor
5.3.1

Gatunät, VA och dagvatten

Kommunen ansvarar för utbyggnation för ny gata inom området. Vårgårda
kommun ansvarar även för dagvattenåtgärder inom allmän plats och VAledningar fram till anslutningspunkt.
Flytt av transformatorstationen utförs av Vattenfall Eldistribution men
bekostas av kommunen. Ledningar som finns inom utpekad kvartersmark för
bostäder behöver flyttas medan befintlig ledning längs områdets södra del
bedöms kunna ligga kvar.
Ekonomiska frågor
5.4.1

Planekonomi

Vårgårda kommun ansvarar kostnader för detaljplanearbetet, anläggning av
gata, dagvatten och annan teknisk infrastruktur i samband med byggnation
av området. Vid försäljning av tomter tillkommer avgift för köpare i form av
anslutningskostnader för vatten, avlopp, el, tele, fiber med mera Vidare
tillkommer avgift för plankostnad och fastighetsbildning.
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Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Emmelie Gustavsson och Isabella Bergh på
AL Studio tillsammans med Stefan Olsson och Sabina Talavanic på
Samhällsbyggnads-, bygg- och miljöenheten i Vårgårda kommun på uppdrag
av kommunstyrelsen.

SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGG OCH MILJÖ
Sabina Talavanic

Stefan Olsson

Arkitekt SAR/MSA

Arkitekt MSA
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