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Datum

Diarienummer

2017-08-30

2017-000326

Planbeskrivning
Detaljplan för E20
förbi Vårgårda

Postadress: 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 ● Fax: 0322-60 09 60 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se
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Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
Plankarta
•
Grundkarta
•
Denna planbeskrivning
•
Fastighetsförteckning

Planprocess
Planen upprättas med standardförfarande (Prop 2013/14:126 sidan 74).
Standardförfarande kan användas då en föreslagen detaljplan:
•
Är förenlig med översiktsplan samt Länsstyrelsens yttrande över
den.
•
Inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse.
•
Inte förväntas medföra en betydande miljöpåverkan (5 kap 7 § PBL).
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Inledning
Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte och huvuddrag är att:
•
Möjliggöra ombyggnad av E20, etappen Förbi Vårgårda
•
Ändra användning från vägområde till industrimark på ett antal
platser
Bakgrund
Trafikverket har i uppdrag att bygga om E20 till mötesfri landsväg genom
hela Västra Götaland. Etappen Förbi Vårgårda utgörs av sträckan mellan
trafikplats Hjultorp och trafikplats Lund. De aktuella åtgärderna, bl.a.
breddning av vägen och ombyggnad/förbättringar av trafikplatserna, kräver
att gällande detaljplan ändras på ett antal ställen. På andra ställen frigörs
vägområde och kan planläggas som kvartersmark för industri.
Plandata
Planområdet är fördelat på fem delområden som ligger utmed E20 mellan
Säveån och strax nordöst om trafikplats Vårgårda (se orienteringskarta). De
utgörs av vägområde, industrimark eller åkermark. Inom delområdena
återfinns fastigheterna enligt nedan:
Delområde 1: Del av Hoberg 3:2 och Hoberg 4:21.
Delområde 2: Del av Degrabo 5:2, Bältet 1, Bältet 14 och Bältet 16.
Delområde 3: Del av Åkaren 2
Delområde 4: Del av Hoberg 9:2 och Hoberg 9:3
Delområde 5: Del av Degrabo 5:3, Skövde 4:1 och Degrabo 1:11
Totala arealen som omfattas av detaljplanen är ca 4,4 ha.
Omgivningen består av åkermark och industriområden.

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 inom större delen av planområdet som verksamhetsområde. Etapp Förbi Vårgårda ligger inom det vägreservat för E20 som
redovisas i gällande ÖP.
Kommunala beslut
Start-PM

Kommunstyrelsen gav 2017-04-26 § 95 i uppdrag åt Samhällsbyggnad/
Bygg- och Miljö att upprätta detaljplan för det aktuella området.
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Orienteringskarta. Delområde 1 – 5

Gällande detaljplan
Skövde Mellomgården 3:5 m.fl., laga kraft 1987-11-13. På berörd del anger
planen allmän platsmark park, och kvartersmark för industri och handel,
samt för högspänningsledning. Gäller inom delområde 3.
Del av kv. Bältet, laga kraft 1995-05-16. På berörd del anger planen allmän
platsmark skyddsområde mot väg, och kvartersmark för industri, lager,
kontor och handel. Gäller inom delområde 2.
Västra Degrabo, laga kraft 2001-12-05. På berörd del anger planen allmän
platsmark skyddsområde mot väg, och kvartersmark för industri, lager,
kontor och handel. Gäller inom delområde 4 och 5.
Övriga delar av planområdet är inte planlagda.

5(8)

Sida

SAMRÅDSHANDLING

Riksintressen
E20 omfattas av riksintresse för kommunikationer.
Behovsbedömning av miljöbedömning
Har inte gjorts, då de delar av planen som möjliggör kvartersmark för
industri inte väntas medföra en betydande miljöpåverkan (5 kap. 7 § PBL).
För E20 etapp Förbi Vårgårda har upprättats en vägplan (Trafikverket), till
vilken hör en MKB.

Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur
Mark och vegetation

Delområde 1, 2 och 3 utgörs av mark som är ianspråktagen för industri eller
väganläggningar. Delområde 4 utgörs av åkermark. Delområde 5 utgörs av
åkermark och väganläggningar.
Geoteknik

Geoteknisk utredning bedöms inte behövas i detaljplaneskedet. Delområde
1, 3 och 4 avses inte bebyggas. Inom delområde 2 och 5 avses möjliggöras
för bebyggelse i mindre omfattning som ligger i direkt anslutning till
ianspråktagen och redan utredd mark. Detaljerade undersökningar bör
istället utföras för eventuell byggnation under bygglovsskedet.
Inom delområde 4 och 5 är förutsättningarna för lokalt omhändertagande av
dagvatten dåliga (enligt befintlig geoteknisk utredning), p.g.a. grundvattennivå och jordens låga vattengenomsläpplighet.
Förorenad mark

Markföroreningar i delar av planområdet som varit vägområde och
industrimark går inte att utesluta. Undersökningar av marken kan behöva
utföras inför eventuell byggnation under bygglovsskedet, beroende på
avsedd verksamhet.
Radon

Enligt översiktlig kommuntäckande kartläggning av markradonförhållanden
(VIAK AB, 1987-12-04) finns tänkbar högradonmark inom delområde 2
och 3. I övrigt ska marken klassas som normalradonmark. Byggnader ska
utföras med radonskydd.
Fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Det saknas bebyggelse inom planområdet.
Föreslagen bebyggelse

Inom delområde 2 och 5 avses bebyggelse för verksamheter möjliggöras i
samma skala och typ som befintlig bebyggelse i omgivningen.
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Befintlig service och verksamheter

Inom delområde 3 ligger Forankra AB.
Föreslagen service och verksamheter

Inom delområde 2, 4 och 5 möjliggörs för omgivande verksamheter att
expandera.
Gator och trafik
Befintligt gatunät

Delar av väganläggning tillhörande E20 ligger inom planområdet.
Ombyggnaden av E20 behandlas inom vägplanen (Trafikverket).
Transporter

Transporter till tillkommande industrimark avses ske via befintliga tillfarter.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Eventuell bebyggelse inom delområde 2 och 5 avses anslutas till kommunalt
VA.
Dagvatten

Inom tillkommande industrimark ska dagvatten om möjligt omhändertas
lokalt, annars anslutas till befintliga system.
El och tele

Vattenfall eldistribution AB har ledningar inom och i närheten av
planområdet.
Fjärrvärme

Planområdet är inte anslutet till fjärrvärmenätet.
Störningar
Riskbedömning

E20 är klassad som transportled för farligt gods. Avståndet mellan E20 och
tillkommande industrimark har fastställts i samråd med Trafikverket.

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 tredje kvartalet 2017 och
på granskning under fjärde kvartalet 2017. Detaljplanen beräknas bli
antagen under första halvåret 2018.
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Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap, ansvarsfördelning

Trafikverket är huvudman för allmän platsmark (vägområde). Vårgårda
kommun är huvudman för vatten- och avloppssystem fram till
fastighetsgräns. Vattenfall är ansvarig för eldistribution. Skanova är ansvarig
för telenätet.
Fastighetsrättsliga frågor
Markägande

Följande fastigheter ligger delvis inom planområdet och ägs av Vårgårda
kommun: Degrabo 5:2, 9:2 och 9:3, Skövde 4:1.
Följande fastigheter ligger delvis inom planområdet och är i privat ägo:
Bältet 1, 14 och 16, Degrabo 1:11 och 5:3, Hoberg 3:2 och 4:21, Åkaren 2.
Fastighetsbildning

Tillkommande industrimark inom delområde 2, 4 och 5 avses överföras till
angränsande industrifastigheter.
Tekniska frågor
Vatten och avlopp

Vårgårda kommun ansvarar för VA-nätet fram till fastighetsgräns.
El och tele

Vattenfall Eldistribution AB är ansvarig för eldistribution till området.
TeliaSonera Skanova Access AB ansvarar för telenätet i området.
Ekonomiska frågor
Planekonomi

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

Sabina Talavanic

Arkitekt MSA

Arkitekt SAR/MSA
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