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Diarienummer:
Miljöreda: 13/0911
Upprättad:2015-05-27

Detaljplan för Kv.
Björkängen

Avstämning
planuppdrag
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Bakgrund och syfte
Enligt beslut i KS 2014-01-15 § 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och
miljöenheten, i uppdrag att upprätta detaljplan för Kv. Björkängen. Till grund
för beslutet fanns bl.a. en utredning som godkänts av KS 2013-10-16 § 247.
Ett informationsmöte med syfte att samla in närboendes synpunkter inför
detaljplanearbetet hölls i Kommunhuset 2014-02-24. Mötet annonserades i
AT samt på hemsidan, boende i området varskoddes genom brev.
Av de ca 25 personer från allmänheten som var närvarande vid mötet var
samtliga negativt inställda till att området bebyggs, åtminstone de vars
synpunkter framkom. Syftet med denna uppföljning är att redovisa de
närvarandes synpunkter, bedöma relevansen hos dem, samt presentera ett nytt
planförslag som stämmer något bättre överens med de närvarandes
synpunkter. Utifrån redovisat material föreslås KS besluta att Bygg- och
miljöenheten ska jobba vidare med detaljplanen enligt modifierat planförslag.

Informationsmötet 2014-02-24
För en sammanfattning av informationsmötet, med samtliga synpunkter
listade, se separat handling. Tanken med mötet var att allmänheten skulle
beredas tillfälle att komma med synpunkter på hur framtida bebyggelse i
området skulle kunna utformas, skala, exploateringsgrad, etc. Ingen av de
synpunkter som kom fram rörde utformningen av framtida bebyggelse.
Merparten gick ut på att man ville behålla grönområdet som det är, eller
utveckla det med ny fotbollsplan, grillplatser, etc. Man betonade att det
används flitigt och har betydelse som plats för rekreation inte bara för
närboende, utan för hela tätortens befolkning. Att området finns med som
prioriterat utbyggnadsområde i kommunens bostadsförsörjningsprogram, och
att det därmed redan har beslutats att det ska exploateras, ifrågasattes av de
närvarande.

Grönområdet som plats för rekreation
Dagens användningsgrad

Bygg- och miljöenheten gör bedömningen att grönområdet inte används i
någon större utsträckning. Vid enstaka besök under olika årstider (ej
systematiskt) har inga eller enstaka personer vistats i grönområdet. De
personer som iakttagits har främst promenerat genom grönområdet, rastande
hunden eller varit på väg någonstans. Enligt kommunens gatuavdelning är
slitaget på grönytan ringa, vilket stärker bedömningen att den används relativt
sällan. Tidigare fanns en bana för bmx-cykling i den trädbeväxta delen av
området, men denna har vuxit igen.
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Områdets funktioner avseende rekreation

Ungefär halva grönområdet utgörs av en platt gräsyta på ca 50 x 100 meter.
Gräsytan var tidigare utrustad med två fotbollsmål. Genom sin storlek och
platthet är den väl lämpad för diverse bollsporter och andra aktiviteter som
kräver öppna ytor.
Den andra halvan av grönområdet består av en gles björkdunge. Marken är
här vattensjuk och pölar bildas vid större regn och snösmältning. Den ovan
nämnda bmx-banan är alltså borta, men dungen torde fungera väl som
informell lekplats.
Direkt söder om grönområdet finns en mindre lekplats som ägs av kommunen
(se karta). Knappt hundra meter väster om grönområdet finns ytterligare en
lekplats som dock tillhör en samfällighetsförening.
De som rastar sina hundar eller promenerar i rekreationssyfte torde främst
röra sig på GC-vägarna utmed grönområdets nordvästra respektive sydvästra
kant.

Det aktuella grönområdet västerifrån.
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Konsekvenser för möjligheterna till rekreation om
grönområdet försvinner
Bollplan/gräsmatta

Närmaste likvärdiga bollplan/gräsmatta finns direkt norr om Kesbergskolan
(se karta). Denna ligger ca 500 meter från det aktuella grönområdet och går
att nå på uteslutande GC-vägar utan att korsa bilvägar. Avståndet tar ca 6-8
minuter att gå eller 2 minuter att cykla. Med tanke på vägens karaktär och det
måttliga avståndet bedöms det som rimligt att hänvisa närboende till bollplanen vid Kesbergskolan som ersättning för bollplanen inom planområdet.
Den befintliga bollplanen är den närmast belägna för boende i den nordligaste
delen av Vårgårda tätort (runt Fagrabovägen). Därifrån är det drygt en
kilometer till planen vid Kesbergskolan och vägen är inte helt trafikseparerad.
Ifall den befintliga bollplanen försvinner bör kommunen överväga att anordna
en ny plan i norra Vårgårda, förslagsvis på fastigheten Fagrabo 2:1 (privatägd,
se karta). Detta läge skulle också kunna motiveras av de framtida utbyggnadsområden som ligger söder om Fagrabovägen.
Dungen

Fagraboområdet ligger nordöst om planområdet och är ett större skogsområde
som hänger ihop med Kesbergets friluftsområde. Från grönområdet är det ca
100 meter till skogsbrynet, som nås på GC-väg utan korsningar med bilvägar.
Sträckan tar knappt två minuter att gå. Med tanke på vägens karaktär och
ringa avstånd bedöms det som rimligt att hänvisa närboende till skogen i
Fagraboområdet som ersättning för björkdungen inom planområdet.
Lekplatser

De lekplatser som finns i närområdet ligger utanför planområdet och berörs
inte av eventuell framtida bebyggelse. Ifall det bedöms finnas behov för en
lekplats inom planområdet finns det plats för detta i grönområdets västra del,
som ej kommer att bebyggas p.g.a. underjordiska ledningar.
Sammanfattningsvis bedöms möjligheterna till rekreation i närområdet som
fortsatt goda även om grönområdet försvinner. Trafikseparerade GC-vägar
säkerställer tillgång till alternativa grönytor och skogsområden inom
acceptabelt avstånd.
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Rekreationsmöjligheter i närområdet.
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Nytt exploateringsalternativ
Mot sydöst behålls parkmarken i ett tio meter brett stråk som bildar en grön
länk mellan ny bebyggelse och befintliga villafastigheter (kv. Nyponet). Den
nya bebyggelsen utgörs dels av parhus i 1-1,5 plan utmed ovan nämnda
parkstråk, och dels av mindre flerbostadshus i 2-2,5 plan nordväst om
parhusen. Totalt tillskapas 24 lägenheter.
Parhusen är snarlika de i alternativ 1 i bifogad utredning (bilaga 1), totalt fyra
hus med 8 bostäder på 70-80 kvm (100-140 kvm vid 1,5 plan). Husen
placeras runt en lokalgata mot vilken entréerna är vända. Parkering sker på
den egna tomten med möjlighet att bygga carport eller garage. Förråden
placeras så att de bildar mindre rum i trädgårdarna.

Nytt exploateringsalternativ.

Förslaget redovisar fyra flerbostadshus med fyra lägenheter vardera, totalt 16
lägenheter på 60 – 90 kvm (de övre lägenheterna får 90-150 kvm ifall husen
är i 2,5 plan). Lägenheterna får entréer från uteplats eller balkong med egen
trappa. Husen är grupperade så att en gård bildas emellan dem. Parkering sker
i mindre grupper på gården samt utmed lokalgatan. Alternativt skulle
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parkering kunna anordnas på den ej byggbara marken mellan Fasangatan och
bebyggelsen för att få större ytor för umgänge och aktiviteter på gården.
Enstaka björkar skulle kunna behållas utmed Fasangatan och i det gröna
stråket i sydöst. Jämfört med alternativ 1 – 3 i utredningen Kv. Björkängen –
Utredning inför exploatering av kv. Björkängen skiljer sig det nya alternativet
genom att kombinera ett visst avstånd till befintlig bebyggelse med låg höjd.

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten
Sabina Talavanic
Arkitekt SAR/MSA

Stefan Olsson
Arkitekt MSA
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