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Sammanfattning

Fördjupníngen av översihsplanen behandlar framtída markanvändníng í
Vårgårda tätort samt ger rihlínjer för míljöncimnden och andra myndigheter i
deras hantering av ärenden. Planen gnmdar sig på den komtnunomfattande
översiktsplanen, Op gO. I OP 90 anges att fördjupningar av översíktsplanen skalt
upprättas

for olíka delområden

ì kontmttnen dcir förhållandena så kräver.

Planen ontfattar Vårgårda tätort och dess närontråde. Den syftar till att ge
underlag för unecklíng av tätorten med beaktande av riksíntressen och andra
fönûsrittningar. Unecklíngen cTv tcitorten är en central "f,'åSo för kornnnmen då
majoríteten av arbetstillfcillena och nter cin halva befolhingenfnns där.
Planen ontfattar en tídsperiod av ca I5 år. For bostadsbebyggelse föreslàs en
expansíon hn'udsaklígen åt nordost och sydost santt kontplettering av luckor i den
befntlíga bebyggelsen, Indusn'in föreslås expandera genom utbyggnad vid E 20
och í befntlíga industt'íotnråden. Sa¡nhcillsseruícen föreslås att byggas ut
allteftersont behov uppstår. På sikt kan en skola konuna att bS;ggas ut í norra delen
av samhället. Den kommersiella servicen Jöreslås stcjrkas genom satsníngar på
centrum. Planen tar hcinsyn till att 820 kan komtna att byggas ont tilt högre
s tandarcl, eventuel lt ntotorväg.
Planen redo,-ísar ontråden av rîl.sintresse fA, bl.a. naturuård oclt
kult¿¿rntínnesvård. l{aturvården on1{attar cjdellövskog h'ing Algutstorps þrka oclt
delar a,* Tånga hed, S¿iveån, Kyllingsån ntnt. Området h'ing Vårgårda herrgård
nted dess b¡,ggnader, h;arnanlciggning, graufcilt, fossil åkermark oclt området h'ing
Algzttstorps þ'rka cir av ríkinn'esse þr kulturtninnesvården. Ett annat ontråde nted
ett stort kulturhistorisk vcirde ornfattar eft sn'åk f'ån Fag'abo tíll Kullings-Skö,-de

þrka

oc h

Kyl I i ngakul

le n.

Vårgårda är rÌkt på þrnlcintningar och íntressanta kulturmiljöer. Ansvaret þr att
vårda och bevat'a dessa delas av oss alla. De är en tíllgång och bíldar grundvalen
f)r l<inslor som rör ídentítet, kontínuítet och tillhorighet. I Vårgårda kan detta
forlopp följas i form av farnlcintníngar, gamla bytomter, byggnader, þrkomiÇöer,
odlíngs landskapet och ortnamn.
Overs íktplanen är prograntntässíg rtted förs !ag och kons ekvenser

'l
+

Vad är en öyersiktsplan?

Planens utfonnning
Innehållet skall vara vägledande

invånarnas bedömningar
gäl lande beb,""ggelseutveckl

med naturresurserna.

Översiktsplanen skall

Översik'tplanen består

-

av en planbeskrivning

samt kartor som dels redovisar

redovisa de allmtinna intressen som skall
beaktas vid beslut otìt mark och vatten-

användning av mark- och vattenområden och

användníngen, riksíntressen skall anges särskilt.

dels ger rekommendationer lor planläggning och

redovísa de miljö- och risl{aktorer som bör

lovprövning.
Kommunfullmäktige skall anta översiktsplanen.
Planen är strategisk, det vill säga den visar
bebyggelseuwecklingen i stora drag. Där stöne
lorändringar väntas behövs närmare planering
som detalj pla n eller om rådesbestä nrmelser.
Genomfìirandefrågoma. som successivt fãn en
allt stön'e tyngd, redovisas särskilt i planen.

-

beaktas víd beslut.
- redovisa grunddragen í fråga otn den avsedda
anvcindníngen av mark- och vatteno¡nråden
samt hur den byggda míljön bör unecklas oclt
bevaras.
Planens innebörd och konsekvenser ska kunna
utläsas utan svårighet.
ve
av de allnlänna intressena

re

Bestämnrelsenla i NRL ger sþ,dd åt onrråd¿n
nred värden och kvalitéer som bör bevaras, nren
också åt områden som inrymmer lägesbundna
resurser eller egenskaper som är lämpliga an
n¡ttja eller an exploatera. Ör'ersiktsplanen skall

ange hur kommunen avser

att

tillgodose

redovisade riksintressen.

ll

r'ä

prör'nine av b-r'gglov mm
Översiktsplanen anger inte hur enskild¡ intressen ska beaktas. Dena sker isrället r.id deraljplanläeening eller vid enskilda tillständsbeslur.
Då bedörns om det enskilda inrresser t e.r an fã
by'gga ett n)n hus på en viss plats är forenligt

med det allmänna intresset

t ex att bevara

området obebygg med häns¡n till fritufulivet.
Det är då miljönämnden som fanar beslutet.

Översiktsplanen âr inte bindande for efterkommande beslut. Den påverkar däremot dessa
beslut med olika kraft, beroende på hur rydlig
och välmotiverad planen är i det aktuella lallet.
lan

ki
planen
Ör'ersiktsptan anger var
- omràdesbestä¡nntelser eller detaljplaner bör
upprättas eller cindras
-

av olika frågor
ing samt hushål ln i ng

Oversiktsplanens syften och tillämpníng

Plan- och Bygglagen (PBL) reglerar kommunernas sþldighet att upprätta översiksplaner.
:

lor kommun-

förordnanden enligt natun'årdslagen bör

genomföras

- andra t.i'per av åtgcirder ör motiverade.
Åtgärdslorslag anges i rekomnlendationerna lor

r:spektive område.

avsedd

Planområdet
Planonlrådet har i srort sett avgränsars i enliehet
nled kommunens antaqna ör'ersiktsplan, ÖP 90.
En un'idgn ing har gjorrs åt \'äsrer med
anledning av urredningsområdet lor framrida
utb¡'ggnad av E 20 och Rv,12. Som underlag till
planen ligger främst OP 90. Dessutonl finns en
rad sektorsplaner och progranì.

Arbetsorganisation och tidsplan
Planarbetct inl,--ddcs l99l genom an em prosram
utarbetades. Arbe¡et har tidvis varit inrikrat på

att framta underlagsmaterial lor

viktiga
vägutredningar, främst lor E 20:s lokalisering
samt utredningar om kulturnriljö. Sont konsulr
har anlitats Aspekt Arkitektgrupp AB.

Arbetet urlors under ledning av miljönämnden
med loljande arbetsgrupp:
Peo Wallner stadsarkitekt
Claes-Göran Andreasson planeringsingenjör
Lerrnan Dahlbers, Aspekt Arkitektgrupp AB

I

planarbetet har även medverkat Ola Björlin,

Nils-lngvar Gustalsson och Olof Olsson.
Samråd har sken under tiden decernber 1995februari 1996. Därefter har planen bearbetets lor
utst?illning juni 1997, med planerat antagande

4:e kv 1997. En

konlmunomfanande
ör'ersiktsplan har en planeringshorisont på ca l5
år. Den bör aktualiseras minst var 4:e år. Arbetet
m¿d ör'ersiktsplanering bör fortgà kontinuerligt,
som avstänlning mot antagen ör'ersiktsplan

5

I den lokala Agenda 2 I har

lagts fram mål þr den fysiska planeringen í kommunen.
* Planeringen skall medverks till god hushålllning med ntark, vatten och andra resurser samr
skapa handlíngsfrihet
allmcinna
enskilda
och
behov.
þr
* Kretsloppsprinciperna och hushållningsaspekterna skall vara utgångspunkten vid
all planering.
+
Energianvöndningen skall beaktas i sörskilt hög grad.
* Ett ekologiskt synsãtt i samhãllsplaneringen skaparþrutsättníngarför enfràn niljösynpunkt god
bostads- och

industriutbyggnad.
* För alla planer eller projeh skoll göras en risk- och
scikerhetsbedömning. För alla större planer eller projekt
skall göras en miljökonsekvensbeskrivnîng.
* Omràden som ör av vikt
þrframtida odling av livsmedel, biobrönsle eller annan ràvantproduktion bör ej
exploateras Jör annat cindanú\.

Boende och social miljö
ßefolloúngsöl,ztíng och övrig efterfràgan i
[/årgårda Ì,röver akív och långsiktig planering
jör bostöder. Bostadsbyggandet ínrikas pà
balans mellan utbud och efterfrågan.
Då det gtiller lokalisering av bebyggelse rir det

vikigt au

cykelavstànd
se

rv

ic

e.

Be

eftersrräva korta gång- och
till skolor, skolskjutsar och annan

bygge

I s eo m r å d e

na

m âs t e

Jà

a

t tr

a

kt

iv' a

lrigen och ncirmiljön utforntas trarlikrikert.

)Jàn{ald i

storl¿k,

kigenhetsq'per,

upplàtelseþrmer och koslnadsnivåer bör
eftersträv-as þr alt tillfredsstcilla olika kategorier
av nänniskor. I centrala lagen bör beb¡'ggelsen
vara tcitare tin i perí,ferin.
ù'Íed höns.v"n

till beþlkningsþrdelningen

med en

hög andel barn och ungdomar är det vikigt att

behovet av Icigenheter tillgodoses þr att
nöjliggöra ett kv'arboende i kommunen.
Hur santhcillet byggs har stor bet¡*delse þr hur
dess sociala liv med kontakt, akívitet och
gemenskop unecklas. Barnens, de ttngas och
rildres samt handikappades villkor nåste söttas i
centrum.
c i a I a m à I fö r b e b.,- g ge I s e p I a ne r i n ge n ci r b l. a. :
- En planering av närmiljön som frän{ar kontakt
och gemenskap.

So

- ù[öjligheter rill kultur- och frítidsakíviteter þr
alla.
- Ungdomarnas situation bör stirskílt trppmtirksammas och behovet av fritidsgàrdar och
altiviteter beaktas.
- Ett tillrticUígt och väl lokaliserat utbud av
socíal service
- En lol,alisering av lämp!îga arberszlalser och

andra verlcamlteter, som hidrag till att ge
bostadsområdene ett mångsidigt socialt liv.
- Vcil utbyggda kollekríva resmöjligheter
- Bostciderför cildre och gruppboende bör
inlegreras med annat boende sà att kategoriomràden undvi¿s.
- De cildre skal! kunna välja att bo h,ar í sin
inv,anda miÇö sà länge de ö¡ukar.
- Offentliga platser och byggnader urformcde sà
att d¿ blir tillgängligaför alla.

Nciringslív
Kontmunen cir idag inte sjcilvlörsörjatde på

arbetstillfcillen. En onyrattande ut- oclt
inpendlíng þrekommer. D¿t tir vikigt att
befntliga verkantheter inom kommunen kan
u\ecklas och att ny'a etableringar stimuleras så
att egensysselstittningen kan hållas sâ hög sont
möjlígt.

Tillrrickliga markontråden

måste avsöttas þr

i

attraktiva ltigen

utbyggnad

av

verLsanthetsområden, dels þr att tillgodose
befntliga industriers arpansíonsbehov och dels
þr att möjliggöra n¡'etableringar. Nörheten till

E 20 bar vara

attrahív

þr

vissa t¡per av

etableríngar.

Sþ'ddsonråden

nñste finnas

ntellan

míljöstörande índustri och bostrider. Åndra
arbetsplatser k<-tn gärna þrläggas ncira
bostcider. En god dffirentieríng av naringslivet
efterstrcit'as och ölade satsningar bör göras för
att framja den privata ljcjnstesektont oclt
detalj handeln i Iätorten.
Detaljhandeln i tötorten har Vam tíll de senaste

6

àren hoft en negativ utveckling. Ett

ökat

kundunderlag erþrdras för att en specialiserad
detalj handel skall kunna bibehållas.
Kontnttmen bedriver en ahiv centrunrplaneríng

för att stödja detaljhandeln.
Kun gs gat an ha r s ka p a t

butikerna med bl
attraktiv miljö.

S tr

ukt ur-

o

ch

a

fer

b

ä t tr

e

Upprusntingen

tw,

fö ru ts ä ffi i n ga r fö

parkeringsplatser och

I o kal is er i ngsfråg o

r

e¡t

Utbyggnad ay bostads- och verksamhetsomrtiden
màste s,te s¿i att gjorda investeringar utnyttjas,
oclt bef ntliga telolr.ska anltiggningar oclt

tas t¡ll

Dock ntàst¿

bcf ntliga natur- och
hilturontràden. Störande verksanheter þrltiggs

hcinsyn

sà att bostadsbebyggelse inte pàverkas.

Kont¡¡ntnen skall yerka för att erhàlla goda
kollehiva kon¡nu¡tikationer regiottalt och eu bra
transpormöl ¡nellan kommunens och ttjtortens
olika d¿lar. I planeringen för en energisnàl och
niljörikig un'ecl:ling bör ¡nan strcita ntot ölnd

kollekivna¡ik. un'ecl:ling

ûv gàng-

oclt

c¡'kelrrafken satnI planera sci att trafikarbetet
minimeras.

Omràden som är ay rílcsintresse för natur- och
kulturminnesvàrden eller friluftslivet skall
särskilt sþddas tned rekotntnendatíoner oclt

planer.

ùriga nnrk- och yatteno¡nràden som har stora
natur- eller kultun'ärden skall sâ làngt möjligt
sþddas mot åtgärder soÌtt kan skada niljön.
Behovet ay tätorlsncira relveationsontràden skall
särskílt beaktas.

r

Framtídens boende ko¡nmer att la.(iya att fà
tillgàng till en god sen,íce i hemorten eller inont
rimligt ct,-stånd frci, densamnta. Å're¡t
näringslivet krciver ncirhet till god
satnhöllssen'ice.

serv'iceanordttingar Iilly,aratas.

Natur- och kulturffiiljö

rika kulturmiljö bàde v-ad avser
fornlcinningar och bebyggelsenriljöer skall
Bygdens

sþddas, vàrdas och levandegöras

Energi oclt ekologi
Ko¡nmunen skall verka för

ninsknt oljeberoende
och minskad användning ø'direkn'erkand¿ el.
HushàlL indusni och lnndel skall stimul¿rds rill
sortering och kotnpostering a, a{all.

au hushitlla mect
ltingsiktig, try.ggad

Komntun¿ns màlsätrning cir

energin och en
energíförsörjning.

Reningsverket

bör pà s¡lk överga till

kr

acl r e n i n gs t e ht i k.

e t s I o p ps a n pas s

I "Energiplan för Vàrgùrda ko¡ntnun" þreslàs
bland annal :
+ I/rir¡nesystent enbart baserade pà
direkn'erka¡de el1àr

ej

/örekonnn

i

n¡,brggnads

ontråd¿¡t.

*

Husplaceringar so¡¡t är klinntsb,ddat!¿ oclt
I a r possir solr'or ne e/t e rs t r(n as.
Ont
möjligt planeras lör beb¡'ggelse nted
'
ge nte ns am oc h J7 e.r i b e I uppvci r m n ing
tiI

|vara
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Pla n erin gsfö ruts ättn in gay
Iràrgàrda tätort är belägen i gränsskiktet ntellan àkermark och högre belägen skogsnark Samhällets
utbyggnad började pà det flackn ontràdet lo'ing jcirnvcigen. Hwuddelen w- bebyggelsen cir beltigen pà lätt
hperad tidigare àkermark. Osterul stiger terrängen markant mot Htigntnga. Kesberget utgör östlig grcins
för bebyggelsen. Dalgãngar och raviner ger yuerligare karakär àt landskapet. Kyllingsàn med
intressanta ktirr och mader rinner genom tcitortens södra del och vidare ul i S(rveàn. luÍed sin bebvggelse
av småhus och làgaflerbostadshus har samhcillet en utprtiglat grön karahtir med mycket trrid och buskar
pà tomter och i parker.
ÌvÍan befnner sig pà historisk mark. Inom planomràdet fnns flera innehàllsrika, pedagogíska oclr
tillgöngliga kulturmiljöer som speglar 7 000 àrs förändringar ivàrgàrdatrakten.
Tcitorten har ca 5000 invànare vilket utgör halva ko¡nmunens beþlloing. Bas för sysselsrittning ar ¡\era
konkunenslvaf iga industrier. Genotn sin karaktär cw centralorl är nñnga sysselsatta med sen'ic¿ i olika
forner. Detta har accentuerals ytlerligare genom tillkomst av gimnasiunt och satsning pci pendeltàg.

Befolkning och boende
Befolkningsuweckling har sedan 1950-talet va¡it siark i uitorten. Folkrlängden ökade f,rån 1.730 inv 1952
till'5.083 personer år 1995. Under 1996 nrinskade dock befolkningen något. Sedan 1980 har befolkningen
årligen ökat med igenomsnin 1,5 yo. Totalt hade kommunen 1996-12-31, l0 705 inv. Av komnunens
tonla ökning har ca 70 % sken i täton¿n. Kommunen har under hela S0-ulet haft en stor efterfügan på
bostäder. Det senaste året har efterfrågan varit svag och lor nän'arande finns en mindre ör'erskoft av
lägenheter.

Befolkningsutveckling 1989 - 1996
Totalt

989
98S9

Procentue I I loränd ring

1,3

Vårgàrda tätort
Procent av hela befolkningen

4559

r

46,t

r990 l99l

t0l,{7

2,6

016s

103-54

I

2,0

l,l

4149

4832

45,9

46,2

4707

46,3

1992

I

993

991

I

0,_í

1,0

-0,2

5026

50

+7,

l1
I
r/rì

1057,r t06it

1,0

,19.16

46,8

996
I 0705

995
r 0730

I

j

r

8i

-507E

17,4

Källa: SCB

Tíllvilrten i f¡amtiden grs till stor del av regie.
nala faktorer. Målet är att fã en kontrollerad befolkningstitlvärt, där kommunen kan f-olja med i
utbyggnad av infrasfuktur.
I lorslag tilI bostadsforsörjningsprogram 19972002 redovisas en prognos på 0.3-0.6 % àrlíg
tillvärtök¡ing. En tillväxt på 0,5% innebär att
tätorten kommer aft ha ca 5.300 invånare 2005
och ca 5.440 invånare 2010. En antagen tillvärt
pà l,}Yo årlieen innebär ca 5.550 invånare år
2005 och ca 5.830 år 2010. En tillväxt pä l,5o/o

personer 1990. Är'en om minskningstaliten avLar
väntas den minska tilt 2,45 år 2000 och 2,35 år

2010. Genomsnin lor riket var 2,27 personer/
hushålt 1988.

En prognos över lägenhetsbehovet med en an-

årlieen innebär istället ca 5.800 invånare år 2005
och 6.250 år 20 t0.

taget befolkningstillskon på 0,5%, en minskning
i hushållsstorlek lrån 2,47 till 2,35 pen senìt en
lägenhetsavgång p.g.a. sanering med 4 lägenheter/år ger ett behov av ca 31{ lägenhei:r fram
tilt år 2010.
Autolivs expansion, byggandet av Sundlergymnasiet samt pendeltagstrafìken är faktorer

Enli$ ÖP 90 loreslas aft 65 - 7O% av bebl'gselsen lorläegs i täto¡ten och i0 -35% i ör'riga
kommunen. Uwecklingen gff mot nrindre
hushållsstorlekar i samhället i ston. Genomsninlig hushåilsstorlek i Vårsårda var 2,47

som ökar anraktionskaften lor Vårgarda tätort
och därmed ställer krav på fler bostäder. Nfed en
lorsiktig optimism lorelas en lägenhesiillskon
1997-2010 på ca 398 lägenheter.
Fördelningen mellan flerbostadshus och småhus
antas vera hätften av varje.
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Riksintressen, statliga

och

Andra

'Vägar

Riksintressen

Riksväg 42 Borås-Vårgårda- Vänersborg
och väg l8l Vårgårda- Henljunga.

Planområdet berör floljande riksintressen:

. N36

ess e fi)

r

n al u rv år d

a

Siene - Landa, del av
varierat, ålderdomliS kulturlandskap med stor
lorekomst av naturbetesmarker, ädellövskogar.
Förekomst av sällsynta naturtyper som á-mader
och ljunghed.

Riksintresset besk¡ivs
naturresurs lagen (1.{RL)

'

regionâla

intressen

mellankommunala frågor

Ri ks ìnt r

statliga och

2

i

bestämmelsema

regionaltrafik
Telekommunikation
Telestationer samt metlanortskablar och stöne
kablar
ñfobil telekommunikation

i

:2

områdesbunda florordanden och rekonrrn¿n-

dationer som avser att hindra

Västra stambanan
Befi ntligt dubbelspår med säkerhethetsavstånd och mark for tekniska anläggningar.
järnvägen används lor såväl fiärrtrafìk som

Sändarmaster

beb¡,ggelse,

skogsvårdsåtgärder samt markloretag som kan
komma att molverka riksinrresset
narurvårdsinriktade skogsbruksplaner

.
. uppränade av detaljplan/

oninådes-

bestämmelser lor del av området

r k ult u nti Ç övå rd
Vårgårda, Algutstorp, del av
Fornlämningsonlråde med gravfält, fosil ilker-

Intresset säkerställs gerìom:
' för dessa anläqgningar gällande speciallagar
och bestämmelser

.
'

deuljplaner
rekommendationer knutna till r'äg,- ban och
I injestrackn ingar sanìt nlastlä_qen.

Rí ks i nt ress e Jö

.

K

43

mark. K;rkomiljö och

hen'gårdsmiljö.
Kvaranläqgn ing och r'äidefu ll beb¡'ggelse.
Riksintresset beskrivs bestãmmelsenra i NRL 2:2

'
I
I

.

ì

l

områdesbunda tðrordnaden och rekommendationer

uppränade av detaljplan/ områdesbestänlmelser f-or del av området, nred restriktioner
lor beaktande av riksintresset tex genom
utökad lovplikt och rivninglorbud.

Riks í ntress

'
'

e

Jö

r

ko mm uni katio

ner

VägE20

Anrnen ech mineral [r\RL 2:7)
kända grus- och berguikter.

N¡tjade och ännu ej

Enerei (NIRL 2:8)
Flera av Vanenlalls kraftledningar passerar
tätorlen.

Kraftledningar
Svenska kraftnäts 400 kV-ledning.

Riksintresset säkerstäl ls genom:
. fðr dessa anläggningar gällande speciallaear
och bestämmelser

.
'

Jord- och skogsbruk (NRL 2S4)
Jord- och skogsbruk är näringar av nationellt
bet¡'delse. Jordbruksmark bör bevaras lor sin
ändanrå|, Skogsbrukets intresse ãr möjlighet
till rationellt skoesbruk, sonl skall tillgodoses
så långt som möjliE, där inte andra allmänna
intressen r'ä9er cvngre.

Hälsa och säkerhgt
Faktorer som har berydelse

lor befolk¡ingens

hälsa är fram lor allt de som gäller
luñfüroreningar, trafiksäkerhet, buller,
transporter av larligt gods och loreb¡'ggande
av skredrisk.

detaljplaner

rekommendationer knurna
I injesträckningar.

till \'äg,- och

Toullorsvaret har inga intressen i kommunen
som påverkar anl'ändningsplaneringen utöver
befìntliga kommunikations- och florsörjningsanläggninrar.

l0

Mellankom

(mä.n 77.3%, kvinnor 73.3%) F.n. sker en
expansion av Autoliv Sverige AB med dotter-

unala intressen

m

De mellankommunala intressena är loljande:

.

'
'
'

Tumbergstippen

är

en

gemensam

deponeringplats lor Vårgårda och Herrljunea
kommuner. Ny tipplats behöver utredas lorst
efter 20 I 0.
Säveåns vattensystem är gemensamt med
Borås, Alingsås m fl kommuner.
Västra stambanan
De stöne allmänna vägarna E 20,w 42 och lv
l8l i anslutning tilt rätorten.

Vårgårda är en del av en utökad Göteborgsregion
och beroende av samverkan nredregionkontnrunerna i en rad frågor rörande kollektivrrafik,
utb i Id-n ing, \'afi en- och lulwàrd mm.. Vårgårda
har också en klar koppting tillBoråsregionen
qenom vägar, pendling mm.

har eft relatirl väl

näringsliv. De
40Yo av antalet

differenrierat

årL:ì störsra tõretagen svarar tì)r ca

arbectillfìillen i kommunen.

,Irsse/sa¡¡a

tYot¡r¡r
I

iv +

.-l u t ofl a t o

r rl B

680+ 6l

G us t cn's b e rg År m o t ur,-t B

215

Trekök-Doggt AB
.-tncra-ABT
Sundolitt AB
Broson AB
l/àrgårda Plast AB
Ìt'este Cellplast AB
Suntma

t30

lor

arbetsonlråden

d¡

nrera

svårbedönrt än lor bostadsonrråden. D¿t gätler i
särskilt hög grad industriell verksanrheL dir olika
slags lorändringar är sr,åra an loruse ens på kon
sikt. Snabba lorändringar av nlarknads- o:h konkunenslorhålland¿n framn'ingar ofu drastiska

lorändrinear av produktsortinrent, produktionsvolrm och p.'i-sonalbehor'. irlarkb:hovet per
anställd kan i llcrralet branschc.r så ned. Som
nämnts i tidigare avsnitt är läge och miljo idag
viktieare än stora markområden då d:t gäller
lokalisering av många industriloretag.

I9

bedöms vara låg de närmaste åren. På längre sikt

bör man kunna räkna med en ökad kvinnlig

t240

i tillverkningsindustrin, ca 30% flor kommunen som
helhet, och den offentliga sektorn ?90/o. 6% av
arbets-tillfÌillena produceras inom jord- och
skogsbruket. I Vàrgårda tärort finns totalt ca
2850 arbetstillfällen. Den. lorvänsarberande
dagbelolkning uppgår till ca 3629 personer.
[-.,ipendlineen från kommunen är 200-5 pèrsoner
störstå antalet arbetstillftillen erbjuds

inpendlingen 935

personer.

i kommunen är högre fìir
rik:t i genomsnin men lägre lor kvinnor.

Fön'än'sintensiteten

totalt I I ha.
I privat äso fìnns ca 3 ha planlagd indusirinlark.
Några fã industrilokaler står f.n. tonrrna.

Tillvärten av antalet arbetstillfällen ¿r starkr
beroende a!' konjunktur, tillgång till goda
kommunikationer, utbildad arbeskråft och
riskvilligt kapiial. Efterfrågan på indusrrimark

entreprenörer och grossister fìnns 70 floretag. Det

män än

1996 är ca 75 ha mark ianspråktagen som
industrimark. Kommunen har lor nänarande ca
l5 ha frirdig indusÍimark lordelat på De_wabo 7
hq Hjultorp 7 ha och Hoberg I ha. Kvan'a¡ande
delen av Hjultorps industrionrråde är p.g.a. topografìn svår att använda lor industri. Hä¡ bör
markanvändningen ändras till exempelvis park
eller natur. Arealen minskar då med ca -l ha till

10
15
28
22

inom sektorn detaljhandel, service och dänster
finns 65 loretag. Inom sektorn producenter,

och

och

Befìntlig industrima rk

Behovet av nlark

De 8 störstalöretagen il/årgårda 1996

,-! tt t o

AB

Antaganden fÌir framtiden

Verksamheter och
kommersiell service
Våreårda

bolagen Autolív Development

Autoflator AB, där fler arbetstillfÌillen skapas,
främst ftjr tekniker och ineenjörer.

lorvärvsverksamhet. ñf ed eft antasande onr
olorändrad markareaI per ansuilld, l% årlig
befolkningstillvärt och en viss ökning av
fiirvänsverksanlheten skulle nrarkbehovet öke
med drygt 11 ha tilt irr 2010.
Inom jordbnrket komnrer pågående strukturforändring nred stor sä!:erhet leda till ftiründringar i anralet enheter. De större och lönsamma
kan klara omställningen och vissa kan komma an
öka. Srasnationen i by'ggandet pår'erkar
verksamheterna inom b1'ggbranschen. Ca i00

arbetstilliällen inom tillverkningsindustrin
Vårgårda är pår'erkbara av lorändringar
b¡,ggandet. Det gäller bl a Custavsberøn/årgårde
Armatur.Â8, Nesie AB och Sundolitt AB.
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I

har uppftirts i kv. Muraren. Ett behov av
ett l0¡al lägenheter fìnns fram till

Kommersiell service

ynerli-eare

i kommunen är
huvudsakligen koncentrerad till tärorten. Där
Den konlmersiella servicen

finns flera dagligvarubutiker och ett

flertal

special-butiker. Dessutom finns post och flera

bankkontor samt flera tjãnsteforetag.

1989

urförde handelns utredningsinstirut en utredning
om handelns betydelse lor Vårgårda kommun. f
den konstateras att dagligvaruhandeln kom-

i

munen ãr

konkunenskaftig medan
speciah,aruhandeln lider av konkunens f¡ån
Alingsås och Borås. Under 96-97 har handeln
expanderat genom nybyggnation i kv. lvfuraren
med bl a Systembutik och lCA-butik.

l 999.

Hälso- och sjuh'ård

är organiserad i
primärvård och länssjukvård. Primärvården har
sina lokaler i uätorten. Länssjukvårdsnämnden i
Sodra Älvsborg har ansvar for länssjukvården.
Den är huvudsakligen ftirlagd till lasa¡elten i
Alingsås och Boras. Delar av ps1,'kvården är
lokaliserad ti ll Vårgårda.
Hälso- och sjukvården

Kultur
Kommunen har huvudbibliotek i tätorten.
Lånemöjligheter lor boende fìnns är'en på
Kullingshemmet och lor anställda på ortens wå
största industrier. En n¡'n lolkbibliotek håller på
aft b¡'ggas i anslunring till g¡mnasieskol¡n. För

Samhällsservice
Kommunal ftin'altning
Kommunen lrar sin centrala

fon'altninq

i

Centrumhuset.

kulturaktiviteter finns sedan nåsre år tillbaka
Kulturen, en b1'egnad lor teater, konserier nrnr.
Den fungerar är'en sonr aula tör Gullhögsskolan
och for g1'nrnasiet. Vid Tumbergs ganrla skola
finns skolnruseum mm.

Skolor
Tätorten utgör en av 6 skolområden fìjr låg- och

är

mellansudiet. Undervisningen

lorlagd rill

Kesbergsskolan, Vårbergsskolan
Fridhemsskolan.
högstadiet, som

På

och

Gullhögsskolan finns
har hela kommunen som

K¡'rkor och begravningsplatser
Svenska k¡rkan har wå k¡rkor nred begravningsplatser i anslutning till uitorten. Utrlmme
fìnns lor framtida e.rpansion. Friklrkan är
representerad med t'ìera samfund i tritonen.

upptagn ingsområde.

Cr¡lnasieunden'isningen sker lor nän'arande i
Alingsås. En ny g¡mnasieskola håller på an
upploras centralt i Vårgårda i direk anslutnínq
till Kulturen och skolomradet. Skolstarr sker
hösren 1997.

G¡mnasieskolan

i

Vårgårda

bedriver

uppdragsutbitdning inom Komvux och kommer
an erbjuda wå industriella linjer i samarbete med
Autoliv och Custavsberg/ Vårgàrda Armatur.
Ba

Sport, rekreation och turis¡¡l

en 16,7 m lång simbassäng
finns i centrumhuset. Vidare fìnns sporthall och
tennishall. Fotbollsplaner finns på olika platser.
En idronsplats som drivs av idronsForeningen
Inomhusbad med

Vf K ligger vid Tångahed. Konstfrusen
ishockeybana" tennisplaner, slalombacke med lift
och minigolf finns också i tätorten.
Kommunen driver turistb¡å i medborgarkontoret.

rnomsorg

Dag- och fritidshem fìnns

i

Björkhyddan,

Tångahed

de privata

är I l5's tidigare exercisplats med
lorläggningsbaracker, fonåd, matsal,

tidshem. Ca I 50 barn har vård i familjedaghenr.
Insa barn star f n i kö lor bamomsorg.

ofäcersmäss m.fì. byggnader som lorvärvades av
kommunen 199-1. Onlrådet drivs nu tillsammans
av komnlunen och f'oreningslivet. Här fìnns

Vásterbo, Fridhem, Vårberg och Kesberg samt
da_qhemmen Arken och V[rhuset.
1996 fanns ca 330 platser inom daghem och fri-

Tångahed

helårsöppet vandrarhem
Omsorg ftjr äldre och handikappade

För äldreomsorg finns Kullingshemmet med
sänkild boendeform och dagrehabitlitering.
Bostäder finns i kv Ringblomman. Bostäder och
dascenrral har upploru vid Floragaran
iiommunen har övertagit driften av vårdhemmer
Våreård¿n av landstinget.

l8 lägenheter lor äldre

med 144

bäddar,

arranqemangcenter lor näringslivet, bröllop, bi[och hästsport, campingplats, restaurang lor 300
sittande gäster mm.

l3

Kommunikationer
Tcitorten har ett mycket bra \age betrciffande
komntunikationer vid korsningen ntellan E 20
och riksvrig 42, vilken fArbinder l(inets stora
loutpunkter Boràs och Trollhattan lVrinersborg.

vägport under stambanan vida¡e

Yäst'ra stambanan passerctr genom tdtorten.

Parkgatan/Torggatan som fortsätter

Västra stambanan genomkorsar t¿itorten och
kommunen i öswästlig riktning. Såvä[ gods- sonr
persontrafik till Vårgårda upphörde 1976. From
januari 1996 sker tågtrafìk med ç.p pendeltåg
nìot Cöteborg och Skör,de.
Den ör'riga kollektiva persontrafrken konrmer
framgent att ske som idag med buss. En n1'
bussterminal vid Vårgårda station har uppfiJrts.

Busstrafikens stomlinjenät drivs genom
Äh,sborgstrafìkens lorsorg. Totak trafikeras
5 stonrlinjer.

107 Nossebro - Vårgårda

I l0
221
223
543

Borås - Vårgårda
Alingsås- Vårgårda - Asklanda
Alingsås - Nårunga - Vårgårda
Herrljunga - Vårgårda - Alingsås

Ii

n

gse-s-Vårgård a-Örebro/ Krist i neham n.

För mindre rrafìkerade s¡räckor bedrivs rin.'ebilstrafìk inom Alvsborgstrafikens ranr. En
n ing mel lan I injetrafik och ríngbi lsrrafi k
kan bli altuellt i de fall då resander ej motiverar

om lorde

I

en stor buss. Cenom an i större utsträckning
utn)îja anropsst-rrd trafik med mindre fordon
kan sen,icen bibehållas samtidigt som

koshadema reduceras. Utredning angående sk
samhällsbetalda resor pågår. Syfter ä¡ dels an
minimera kostnaden for samhällsbetalda resor

och dels att öka
utan

tillgåingli_eheten
lor stom I injenätet.

lor

boende

Biltrefik
Det primära vägnätet utgörs av Europaväg

i två

planskilda korsninsar och har
gemensam str"äckning under ca två kilonre¡er.
Fran d¿t primära väqnätet matâs tätoñen

via

i

söder

.Ä.leden, Kutlingsleden och Gamla
Boråsväsen, i väster via Vánersborgsr.ägen och i
norr via Stockholmsr'äeen. Tätonen mat?s
dessutom via de allmänna väsarna l8l
Herrljuneavägen, 902 Hobergsvägen och 907
Landa','äsen.

Utbyggnaden beräknas påbörjas 1997.

Tätortens huvudvägnät har utrens vid flera
tillftillen, bl.a. Scandiaconsult 199 I och Fly.gfülsb1rån I 99-5. Cenom de senasre årens
utbyggnader har srora delar av nätet fürdigstälhs.
Kungsgatan har b¡,egts om lor an ntöjliegöra en
.,... i\.
vänlisare rniljö fiir handel och boende. Genom
utb)'qsnad av Kullingsleden skapades lorutsänninear fìr en avlastning av Kunesgatan.
Vänersborgsvägen har lagts om mot
Centrum*qatan. Huvuddelen av trafìken genom

Gång- och c¡'keltrafik
Förslag till gång- och c¡'kelplan fìir \/årgårda
tÍitort uppräitades av VBB 1983. Cc-näi:t ingår
även i Scandiakonsults rrafìkutrednine-91 och
Flygfiiltsb,rråns utredning -95. I och nred
Kullingsledens utbvggnad fram till Toregatan har
också en gc-stråk tillkommit på samnra sräcka. I
söder har denna del anslurirs till befintlig gc-väg
vid Vårgården och i non' till befìntlig gc-stråk
Iängs Torggatan-Parkgatan. Nomrt från TorggaLan har en gc-väg b¡,ggs fram tilI Vänersborgsvägen. Därigenom astadkoms ett såflìmanhängande stråk från w 42 i söder till Vänersborgsr'ägen i non. Cenom den planskilda
korsningen vid Industrigaun och anslutningen
tilI Parkgatan har en säker lorbindelse skapats
från Armaturlabriken och nomrt. På Kunqsgaun

erfordras ingen separat gc-väg
20

och riksväg 42. De korsa¡ r'arandra vid Vårgårda

t¿itort

gen. Vägverket håller f
ftir Henljungavägens, väg l8l ombyg_rnad med
en anslutning till E 20 direkt vid Vårgårda-Rasta.

centrum leds på Centrumgatan.

lnterregional busstrafìk som berör Vårgårda
bedrivs av Srr'ebus med Iinje 801 GöteborgA

i

i

Hobergsvän på med en arbesplan

Kollektivtrafik

tätonen av foljande

Tätortens huvudvägnät består i nordsl.'dlig
riktning av Kullingsleden med bro ör'er stambanan, Torggatan, Centrumgatan och Vänersborgsvägen samt Gamla Boråsvägen till
Industrigatan med ny vägort under stanrbanan.
Henljungavägen ansluter till det nords¡,dliga
nätet. I öswästlig riktning går Landavägen med

eftersom

trafikmängden genom vägomläggning kraftigt
har minskat.

Genom gc-lunneln under jämvägen har
Droftninseatan anslutits till gc-nätet norr om
stambanan.

En gc-srråk mellan Klockarbolet

i

väsrer och

skolområdet i öster har byggts ut från Hann'erka-

regatan utmed Traswägen fram
skolan.

till

Kesbergs-
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Teknisk ftirsörj ning och
energr
Vattenfärsörjning
Tätorten fãr sitt vatten från grundvattentäkten vid
Storehagen i Siene. Den tidigare huvudtäkten i

Algutstorp är reservtäkt. Den hålls igång lor
mätningar av grundvattenkvalitén. Båda
valtentäkterna har faststäl lt skvddsområde.

Avloppsrening

En stöne värmecentral for fastbränsle ha¡ nyligen
byggs ut. Centralen konrmer att kunna lorsörja
befintliga och tillkommande allmänna
by-egnader, andra verksamheter samt bostäder.
Utbyggnaden pågar av Vårsârda Energi AB's

f ärrv'ärmenät i tätorten.
Svenska K¡aftnäts 400 kV-ledning ¿ir av
riksintresse lor ellorsörjningen. Ett bebyggelsefrin avstånd av l9 nt från ledningsmin ti[[
närmaste byggnad gäller enligt starkströms{ìiresk¡ifterna. Ett lämplig lorsiktighetsavstånd
bedöms dock till minst 100 meter från
ledningsnrin. Se nedan.

Reningsverket i Hjultorp, som betjänar tätonen,

har en kapacitet lor upp till 7000 p¿
(personekvivalenter). F n är verket utby'ggt till ca
5 500 pe. I skiften "Bämre plats iìr arbete"

rekommenderas ett sk¡'ddsavstånd mellan
reningsverk och bebl'ggelse på 300 nl lor verk
nred upp till -1000 pe och 500 nr lor verk nred -i20 000 pe. Avgörande lor avståndet är

vindriklningar, topografì och vegetation.
Reningsverket torde ej belröva utbl'ggas under

Vanenfall har ett flertal -10 kV kraftledningar
inom kommunen. LämpIi_rt ftirsiktighet-ravstånd
till dessa är i0 m tiån ledninesmin.

Vaftenfall Sjuh:irad Elnät

AB är

lokal
eldistributör inonr tätorten. Onr b¡'ggnad önskar
placeras närnlare än dessa avstånd skall :amråd
ske nled respektive ledningsägare.

planperioden.

Vid dragning av nva kraftledningar lorelieger
samrådsplikt enligt 20 rs y1'¡ lor att klargöra

.{vfallsha ntering

eventuell negativ påverkan på känsliga omåden.
Inom kommunen har tel:r'erket ett anal telestationer samt riks- och mellanortskablar. De är
av riksintresse m.n redor isas av sekreiesskäl ej
på kartor.

Kommunen antog en al'fallsplan 1993. S1'stenr
tìnns f-or källsonering av sopor. 1993 utgjorde

åten'inningen l5o/o

av

ar,fallsnrärtqden.

Sophanteringen kommer an effektiviseras genonr

utökad källsohering och kompostering. Antalet
hushåll som komposterar har ökat och är ör'er
1000. Det mesta avfallet deponeras på Tumbergstippen. Den drii's gemensamt av Vårgarda
och Hen'ljunga kommuner. ñfiljöfarliS avfall

omhändertas

av särskilda entreprenörer.

Koncessionsansökan beträffande

en

utökning

med en stöne höjd pågår. Tumbergstippen
beräk¡as i så fall bli fullt utn¡jad omkring år
2050. Plats lor en n)'tipp behöver utredas lorst
efter 2010. En skyddsavstand av minst 500 m
kävs mellan Tumbergstippen och bostadsbebyggelse.

Energiftirsörj ning och ledningsnät
En beskrivning av kommunens energisl stem
omfaftar alla tilllorda energislag och alla
anr'ändningssän. Olja och el är d¿ största
tilllorda energislagen och de används till största
delen lor värme. Stor mängd bränsle tilllors är'en
i for¡l a,,' bensin och diesel lor transponbruk.

t6

Natur

Tánga hed

Tidigare militart övningsområde. Genom r.âdande

Naturgeografì

har ljungheden kommit an
bevaras. Den börjar växa igen med björk och tall.
markanvändning

Topografi och vegetation
Vårgårda tätort är belägen i gränsskiktet mellan
åkermark och hogre belägen skogsmark.
Huvuddelen av bebyggelsen är belägen på län
kuperad tidigare åkermark. österut stiger
terrängen markant mot Hägrunga. Kesberget
utgrir östlig gräns for bebyggelsen. Kesbergets
topp ger en god överblick över Vårgårdas
omgivningar. Ett par skogsklädda höjdpartier,
Hallaberget och Flaskberget, har sparats for
närrekreation. Dalgångar och raviner ger
Itterligare karakt2ir åt landskapet. K¡,llingsan
med infessanta kärr och mader rínner genom
tätortens södra del och vidare ur i Säveån.
Samhället a\a,attnas huvudsakligen mor Sär.eåns
dalgång. Nordost onì Kullings-Skövde kyrka
faller nlarken ¡not Nossans dalgång.
ñf ed sin bebl'ggelse av småhus och låga
flerbostadshus har samhället en utpräslar grön
karakrär nred mvcket träd och buskar på tomrer
och i parker. Friluftsområdet kring Kesberget,
ekskogen vid Algutstorps þ.rka och skogen kring
Vårgårda hengård ger samhället en qrön
inramning. Öppen åkermark omger samhället

främst

i

r,äster men även

vid

Tumbere,

AÞutstorp och Södra Hjuhorp. Tånga hed med
intressanîa flora urn,rtrjas fìitigt som
urtìyktsmål lor onens befolkning och skolor.

sin

Geologi
Berggrunden inom Vårgårda tätort urgörs av
bergarter tillhöri_ea den sk sydväsrsvenska
gnejsregionen. Bergartsbildning och omvandlingar till de bergarter som idag pårräffas har
pågått under en mycket lång tidsperiod.
Jordlagren inom centrala delar av Vårgårda är
relatiw enhetlig uppby'ggda. Sand och qrovnro är
de klart dominerande fraktionerna. ñf orän

uppträder srällvis i en område nor om
Kesberget. På Kesberget och Hallaberget är
morän den forhärskande jordarten. I K,vllingsans
dalgång lorekommer rorv och svlímsediment
(sand och gro!'mo uppblandat med organiskt
material).

Riksintresse

fiir naturvård

Tätorten berörs av riksintresse for natun ård,
område N 36, enligt Länssryrelsenssammanställning. I riksintresset ingår bt a Riljande
C¿lområd¿n:

För att bibehåltas måste heden hävdas enlig
gammal tradition, med bränning i inten.aller om
3-5 år. Utnynjas flitig som utfìyktsmål av skolor
och enskilda.
Kyllingsån

Avser området uppströms Armarurfabriken.

I

Kyllingsåns grunda dalgång urbreder sig kärr och
mader längs wå kilometer av åns lopp. Riklig
forekomst av kärrvärter och häckande fãglar.

Området representerar

en nuntera s:ills¡nt

naturD'p.

Olstorp
Kulrunnark¿rna runt qården Olstoç är lumnriga
och omväxlande. G¡'nnsam biotop tìr småfäglar.
Algutsror.o

Nordost om Algurstorps klrka utbreder sig i
slunning en vacker ekskog. Skogen är rill srörre
delen lundartad med en ri[-t buskskikt av hassel.
Vårblommor í stor mängd. Skogerr är en omr¡'ckr
utflyktsmå1.

Blåmadskullen ls onr Säveån)
Området består av hedekskog, i vilken en del
avverkning och g,ranplantering urlons. I
slunningen mot Sär'eån r,ä.rer ml,cker liljekonvalj. Skogen s¡ns t;-dligt från samhãllet och /
utgör ett markant inslag i landskapsbilden.
Området är loga tillgängliE lor besök. Omradet
är av riksintresse är'en ftir kulturmínnsvå¡den.

Ovriga naturvå rdso m råden
Inom planområdet finns loljande områden sonr
är uppugna i Länssryrelsens invenrerinq av
ängar och hagmarker, lövskogar och r'årnarker.
Flera av områdena ingår

i

riksintresse N

i6

Angar och hagnr

'
'
'
'
'
'

nr
nr
nr
nr
nr
nr

vid Skövde Västergården
56 Hagnrarker kringVårgårda hen'eård
57 Hagmarker kring Södergården
58 Ekhage och betesmark vidAlguatorp
6 I Tånga hed
5.1 Betesmark

63 Hasmark vid Ambjömtorp

\'"É

Ek

rc¡

ftt-

ô{B.trsmd(

ù

Þ
u)

1ç

oûüg

r:)

Kyl[nls¡rs r¡ñdnnd.

6t Ktün¡sin¡ü.È¡Bto¡
36

Otsùf? bhndsro¡

h.¡mû

fe

Ång$rr¡llrt

våriir{r h.fl¡ar{

o
18

Bl¡rdslulhñ

Abgrlsbn

sõrfåüLn

t

Änl,.kh.ir

D¡¡.rlrrt

lõYñd

tt

{i

viürrt72¡+oil
Anrdrrhryr Sivrir

0oo

qff;Þ'

Ängar & hagar

Våtnarl¡er
Lövskogar

Gr'-.

tl3

FORDJUPAD DEL AV öVERSIKTPLAN
FöR VARGARDA KOMMUN
VARGARDA TATORT

SKALA l:30 000

\'"É

tì^

''â
aú'\

Þ)

d)
ooIoÍ

c

û

ç*

o
a

f¡

s

L)

,".il

o

1.\.\
'w

TECKENFÖRKI.ARING

NATURIIIILJO

naturvärdesbedämning sid. 17

FÖRDJUPAD DEL AV ÖVERSIKTSPLAN
FöR VARGARDA KOMMUN
VARGARDA TATORT

SKALA l:30 000

t9
Lövskogar
I

a
a

nr

berydelse

57

Säveån, S om Vårgårda hengård,
blandskog av trivial löv
nr 58 Sörgården, hagmark med lövträd
nr 59 Blåmadskullen, ekskog
nr
nr

60

De-erabo, ekskog

6l

Kyllingsån, strandskog, al

nr 62 NO om Algutstorp, blandskog

med

ädellöv, klibbal

nr

65

Olstorp, blandskog med ädellöv,

klibbal

l

I

anslutning till planarbetet har en natun'drdesinventering framtagits. Den är urFord av landskapsarkitekt Bent Buhl samt SNF's lokalavdelning och är sammanställd av planftirfanaren.
Beteckningarna nedan hänlor sig

till

kartan.

A

Utmed slambanan,.S on,(r Nönöckan
Värdefullt parti med björkar som österut ör'ergår
till barrskog. Rik ängsflora.

I

Våtnlarker

'
'

Naturvä rd esinventering

nr 7264:02 Ä-mader längs Säveån

nr 7275:01 Kyllingsåns

meandrande lopp

med starrmader, vassområdert

B Kesbergsonràclet

Hela onrrådet utgörs av blandskos, huvudsakligen gran, tall, björk. Skogen bedönrs sorn

m¡'cket r'ärdefull. Området skös

Rekreations- och friom råden

sonì

närströr'område
Tätorten är väl fbrsedd med rekreationsomraden.
Kesberget omedelbart öster om tätorten ha¡ en
areal av ca 70 ha. iVfarken är konrmunägd. Där

finns elljusspår, löpspår, slalombacke och
strövstigar.De ovannämnda riksintressena är
viktiga som rek¡eationsområden. Tånga hed med
sin särpräglade narur $'ller en sior funktion ur
rekeationss¡npunkt. Från heden når man
skosarna

vid Alguistorp och

Olstorp.

K1'llingsåns s¡räcka q¿nom tätorten utgör

en

r'ärdefull miljö och en ekologisk korridor som
bör sþ'ddas och hållas tillgänglig lor

C Kvllingscins àbrinkfràn Industrig. tillRv J2
Hela åparrier är m¡'cket r'ärdefullt inslag

i

beb¡'ggelsemiljön. Vegeutionen består av al och
pil nred inslae av björk.

D Hallaberget
Området bestär av blandskog och utgör cn stor
tillgång lor onrkingliggande bostäder. Dct är

viktigt an skoespaniet bev'aras i nuvarande skick.
I området frnns intressanta fãqelarter bl a
stenknäck.

allmänheten.

Min i üitorten finns mindre -*rönområden sont
Hallaberget, Flaskberget mm. En kommunal
badplats finns vid Säveån nära Alguatorps

E

Omràd¿t nrcllan Kullingsleden-KorsgatanDj upeda I s ga t a n- Er i k s ons vtig
Värdefullt mindre område med många trädarrer.

kyrka.

Hänger samman med Hallberget.

Cenom kommunens smaskaliga struktur och
tätortens närhet till naturen är det län for invånarna att nå lämpliga områden ftir friluftsliv.

F .Sriveä¡rs dalgàng t'aster om Åleden
Värdefull vegetation i huvudsak a[, särskilt

sidan
Den övervägande delen av bostäderna är villor
och låga flerfamiljshus. Trädgårdarna utgör en

avskärmning mot E 20.

viktig del

G

i

tätortens grönstruktur.

ñf ellan

bosradsområdena finns eröna stråk

I en övergripande perspeLtiv har lätorten en god
koppling till skogsparterna i öster, bàde mot
Kesbergsområdet och Tångahed. I den västra

delen är kopplingen till

J

ån.

Vegetationen

åkermarken

överrägande. I vissa mindre områden i Säveåns
dalgång och i kopplingen mot Våreårda hengård,
finns en trädrik vegetation. Skogspartiet i södra

del¿n

av

Hoberg indusniområde har

stor

Grönomràdet

utgör en

på

Ö

viktig

nellan Klockarbole¡ oclt

industríomràdet.
Grönområde med en rad stora björkar låings gcväsen. Fortsänningen åt NO består av sl¡' och
buskidå. Vegetationen utgör en r'ärdefull visuell

avskärmning av industriområdet och
m1'cket viktigr aft den bevaras.

det

är

H Flaskberget
Omiàdet består av blandskog i huvudsak gran,
björk, tall. Onrrådet utgör en strövområde och en

20

värdefull ridå mellan bebyggelse och industri.
Fin "kuliss" vid infart tillVårgårda.
1 Fägatan elle r Ryl tars I igen
Den äldsta vägen från Vårgårda nomrt. Går från
Flaskberget fram till gamla gästgivaregården
Södra delen av vägen är bortschaktad.

E 20 och bör bevaras och här,das genom
detaljplaneändring.
P Bticlçæinen N om kv'Kruhnakaren
Bäckavinen utgör ett våtmarksområde med flera
häckande fägelaner. Området bör bevaras och
hävdas.

J Grönområde vid Allégatan (mellan Trasn'ägen

R Västra delen av Tànga hed

och Hönaägen)

I

området värer stora björkar. Det utgör ett
viktig friområde som bör bevaras.

K Grönonràde vid kv Näktergalen

Västra delen av Tånga hed besta¡ av VIK's
idrottsplats och onlråde avsaft ftir bostadsbebyggelse. Området består av äldre hedmark
som är bevuxen med tallskog.

Grönyta med gräs. Kan kompletteras med träd

L

Gc-stràken fràn Fagrabo
svcigen till skolomràdet

och Stockholn-

i värdefullt
grönstråk nred skiftesvis gräsmanor och trädal lér.

Dessutom foljande naturobjekt som utgör del av
detaljplanerat omr¿de lor industri resp. bostäder.

Gång- och cl"kelvägar sonr löper

Yl, Fagrabo

Område

nled
bostadsområden
sområde

blandskog nrellan befintliga
och planerat n¡'esploatering-

Skogsdunge vid Ågann

(*

Htirdaren)
Området utgörs av en tät skogsdunge med

N ,(u/i¿n nellan Hjultorps industriområd¿ och
n'J2.
Trädklädd kulle med blandskog och inslag av
silv'ergran Värdefull avskärmning motn' 4?.
O Otnrcidet väster

SO delen m,Kt l"itsippan
I södra delen av Hobergs industrionrråd¿ finns efr
vätmarksonrråde nred naturliqa gräsnrarker.

om

f.d. Flexi-hus

Den qanrla trädeården består av stora lönnar sanlt
aolar, körsbär, alm och al. Vegetationen utgör en

viktigt avbron i det stora industriområdet utmed

häckande hackspenar.

bl a

21

Kulturmiljövård
Inledning
Att vàrda, bevara och uppleva kulturmiljöer cir angelögenheter som planerare och kommuninn¿vànare
komnter i kontakt nted varje dag. Föntlotn att kulturmiljön är ett ansyar för alla är den också en tillgång
och bildar grundvalen för känslor som rör identitet, kontinuitet och tillhörighet. Under lång tid har
kulturmiljövàrden varit inriktad pà enskilda objekt. Detta ör ett föràtdrat sr-nscirt och inJö,
översiktsplanering och fArdjupad planering ges tillfcille att sanla ihop houkap för att htnna ge
kulturmiljövàrdsarbetet stadga och inriktnittg pà hela miljöer.

Infor fördjupad översiksplanering

i

Vàrgãrda har en sàdan htnskapssarnmdnst(illning pàbörjats.
Underlagsnralerialet ulgörs bl a av fomminnesinventeringar och resultaten dy arkeologíska
undersöløittgar. Inom det aktuella planomràdet finns fera innehàllsrika, pedagogiska och tillgtingliga
kulturniljöer som speglar 7 A00 àrsförtindringar iVàrgàrdatrakten.
De forsta gnppema rn' ntcinniskor, sont kom hil, levde pà jak, fske ach insamling m, cjtliga t'citter. Deras
al'zivíteter ontformade inle naturlandskapet i stirskilt hog grad oclt t'ar deras grrn,platser làg rir ännu
okänt. tr'[ed roining oclt öppning av \andslnpet för jordbntk och bosknpsskö¡s¿/ börjar und:r t'ngre
st¿nàld¿r en ondaning som fortJarande pàgàr. Idag iir det stor¿t inJt'astrul,tuella stttsttingar, jortlbntkets
slrukluroùr,andlinE sanl stciders och tätorters e-rpansiott somJöriindt'ar ntiljön.
l'led jordbruket som ur,tzigasra nciringsfang blir mtinniskor bofasta och spàr;:n efter dem n'dlisare.
Grcnar, bàde enstaka och sanlad¿ i grtnftilt, fràn fArhistorisk tid Jinns ofta !o'ar. Restente efter
boplatsenn dAljer sig ofrast under nnrþltan och blir s¡,nliga först vid arkeologiska undersölotittgar. I
àkernark kan man ibland hirta boplatser, ntir plogen Inr rivit upp eldpat'erlad st¿n och kolfràn eldstcid¿r
och kokgropar.
ittcir lvistendotnett vinner insteg und¿r 1000-talet och sà snúningo¡n blir den al!¿naràdande religiotren
p(n'erkns b.vgden genom indelning i socbtar. K¡,rkan blir en cenîral plats och þ,rkogàrdert de dödas sista
tiloplats. B¡ar oclt gàrdar ligger på andra stcillen och andra sätt ä¡t tidigare.
Ino¡n den fördjuoade översiktsplanen fnns nà onràd¿n d¿ir detta Jörlopp kan följas i ¡'orm av
lornlcintningar, gamla bvtotnt¿r, h'rhni$öer, odlingslandsktpet oclt or(nentnen. D¿t ena cir eu on:ràd¿ av
rikintresseför ku[turmiljövitrd¿n, KP Ji iÅlgutstorp oclt Si¿n¿ socknor. D¿t andra ornfauar ett sntiÍfràn
Fagrabo förbi Hembvgdsgàrden, h'rkan och K¡llingakullcn !ill nn'ctrand¿ E 20. Ri/r.sintresset lnr sitt
givna sþ,dcl, ntedqn nàgon forn av sk'dd bör ges den norro delen av l/ùrgùrda, dör historiett forrjorande
ör àtkoniig och lcisbar i landskaper.

Riksintressen
ätdre järnåldern. NO om Sörgården ligger ett

Tätorten berörs av

riksintresse

For

K 43- Vårgårda,
enligt
länssryrelsens

kulrurmiljovård, område

Algutstorp

sammanställning. Området onlfanar Vårgårda

gård

med

dess

hen'gårdsmiljö,
gravfält och fossil

lomlämningsområde med
Lkermark. Vidar¿ kvarnanläggningarna vid
Vå¡sàrda kvam och miljön king Algutstorps
k¡'rka
Foi-nlämnings- och bebyggelseområd:t mellan
Vàrsårda eård och Algustorps þrka àskådliegör
på en m1'cket bra sän en kontinuerlíg
bebl'egelsehistorisk un'eckling som kan fìiras
tillbaka till forntiden. De lorhistoriska
länningarna härstammar från b¡ons- och d¿n

m1'cket välbevarat järnåldersgravfÌili med
stensättninga¡ och domaningar. I betesmarkerna
finns be¡'dande områden med ålderdonrliga
åkerformer. Invid Sörgården ligger en ca 50 m
nrnd stenvall som lormodligen utgjort en
ftirsvarsanläggning. Anläggningen har troligwis
gelt upphov till namnet Vàrgàrda.
Gällan de fii rord nanden

ski'ddade enliS 2 kap.
kulturminneslasen (K,\{L). Kiv'f L ger stöd fìir en
ökat k¡av på no-sgrann undersökning och
dokumentation samt en ökat sk;-ddsavsiånd, sk
fornlämninesomràde kring lämningen. Den¡
Fornlämningar

är

lorhålland¿ kan pâr'erka omfattningen av
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Enskllda byggnader
Mlüöer
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n)'exploateringsområden. Om man befarar aft en
exploateringsfloretag berörs av fomlämningar tas
kontakt med länsantikvarien. Normalt utlors fìjrst

Arkeologiska lorundersökning inflor
tutbyggnad a\¡ väg l8l vid Vårgård4

en arkeologisk uftedning. Den efterloljs vid
behov av en forundersökning och om så

Ängeby, Intemrapport,

erfordras

s

I

Kullin-es- Skovde och Tumbergs socknar. G
Riksantikvarie-

ämbetet

W-Väst

1996

utundersökn ing.

För delar av framtida

exploateringsområden
främst i Fagrabo krävs vidare lorundersökningar.

Tidigare utredningar
Vårgårda tätort är belägen i en gammal
kulrurbygd och det finns talrika fìirekomsrer av
fornminnen och av kulrurhistoriskt intressanta

Värdefulla mi-ljtier och byggnader

byggnader.

Det tidiga Vår_eårda utgiordes av en b¡'bildning

För

kommunen har upprättats ett kulturminnesvå¡dsprogram. Det har antagits av
kommunfullmäktige 1985. Syftet med programmet är aft bevara och vårda kulruran'et så an det
kan floras vidare tilI kommande generationer.

talet. Från clenna tid finns en del

Älvsbor-es läns museilorening inventerade

bevarade, tiämst inorn onrrådet omedelbart söder

tbrnlämningar

och

i
7,

b¡'ggnacler

"Kulrurhistorisk utredning

konìnÌun." Utredningen har legat

till

197.1

kring Kullings-Skövde k1rka. Några

enstaka

gårdar och hus fìnns bevarade från denna tid.
Vårgårda stationssamhälle värte upp sonr en
loljd av Vdstra S¡ambanans lokalisering på 1870b¡'g,enader

rapporten

om järnr'äqen.

Våreårda

PBL ger kor¡rmun¿n en stöne möjlighet an
bevara b1'ggnader och miljöer. Bevarandeambitionerna har un'idgats från enstaka historiska
by'ggnader till hela miljöer i tätortskämor, även

grund lor

ku ltu nn i n n esr,årdsprogranr nì et.

Älvsborgs Länsnluseunr urfìirde 1990 en kulrurhistorisk byggnadsinventering och bevarandelorslag lor onrrådet kringKullings-Skövde k1'rka.

ny'are I 900-tals beb.v'ggelse.

En beb¡,ggelseutredning har under 1996 urfbrrs
lor de centrala delarna i tärorren av Älvsborgs

De onlråden som innehâller speciellt int¡essanta
miljöer och b1'ggnader är loljande:

Länsmuseum.

En ör'ersiktlig arkeologisk utredning lor hela
\'årgårda kommun har n¡'ligen {ìirdigsuillts av
Kulturm i ljöenheten på Länssn,relsen.

Utlorda

u

ndersõkningar

Som planeringsunderlag till bostadsutb¡,ggnad
och i samband med loreslagen omläggning av
Henlj un_ear'ägen har fìi ljande u tred n i n gar gjorrs :
Fomminnesinventering
Riksantikvarieämbetet I 983
Arkeologisk urredning i Vårgård4 Kullings-

.
.
.

.

Vârtårcla oårcl m¡d hen'eård oclt kvarn
\/årgårda
hengård är uppÍìii"d på 1S.10-talct med vacker

Den nuvarande beb¡'ggelsen vid

panelarkitektur. Hjultoçs kvarn är lrån 1920talel men trolign'is upplord på grund från 1500talet. Riksintrcsse.
2. Algutstorp

Algutstorps klrka håirstanrmar från ll00-talet,
men är tillb,vggd på 1700-talet. Kulturlandskapet
kring kyrkan är av riksintresse.

vid Kullings-Skövde Klrka och

Skör'de, Tumbergs socknar. A-LCerdin,

3.

Arkeologiska undersökningarUV-Väst 90: I 5
Förundersökning Vårgårda, Tumbergssn.
A-L Cerdin, Arkeologiska resultat UV-Väst

Tumberg

94:45

Här ñnns nåsra av tätortens äldsta bygenader.

Särskild arkeologisk utredning inlor omb¡'genad väg l8l, VårgåLrd4 Kullings-Skör'de och
Tumbergs socknar. A-L Gerdin, Arkeologiska

4.

urredningar Riksantikvarieämbetet UV-Väst
I

995:

I

. Grophus och gopar.

Arkeologiska

undersökning av kv. Trädgårdsmästaren,
Kullings- Skör,de socken, fornlämning 15. BA r"lunkenbere, Ark¿ologiska resu[at LfVVäst 199-l: l9

Beb-r,egelse

i

Kullings- Skör'de klrka hän'ör f¡ån ll00-talet
och fick sitt nuvar¿nde utseende på 180O-talet.

Kvarleren kting Kunesgatans minre del;
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5. Området mellan

Drottníngatan. Järnvägs-

gatan. Rosendalsgatan och Kempeeatan.
Här är fìera byggnader q-märkta i detaljplan.

Området och flera av byggnaderna har ber.arandevärde.
6. Dronninggatan från järnvägen till Beresgaran
Denna del utgör trots att bebyggelsens utflorm-

ning och ålder starkt varierar en

lågmätd

villakaraktär som bör bevaras.
7. Tångahed

I

l5's tidigare exercisplats med

bevarandevärda

byggnader som exempelvis lvlässen.

10. Hobergsskolan

De redovisade miljöerna och byggnadema är i
några fall skyddade genomq-bestämmelser i
detaljplan. Bestämmelser i detaljplan eller
områdesbestämmelser är i princip den enda
möjligheten att permanent sþdda en b1'ggnad
från rivning eller fìjrvanskning fÌjrutom genom
att Länsstyrelsen urfÌirdar en byggnadsminnesforklaring. För de miljöer och byggnader som ej
omfaftas av skyddsbestämmelser floreslas att qmärkning aktualiseras vid revidering av

detaljplaner respektive upprättande

av

områdesbestämmelser.

8. Församlingshemmet
9. Tunlbergs hemb-vgdsmuseum

i\liljöfrågor, hälsa och säkerhet
En bärkraftig un'eckling är nära kopplad till semhällets resursonìsänning och vårt sin aft leva. D¿
lorändringar som måste ske kommer atr a lång rid. iv.fed en fìjruß¿c.nde planering ken en hel del
miljöproblem undvikas på vägen.
beby'ggelse skall uppränas av Vägverket lor d¿
statliga r'ägarna. ir{otsvarande åtgärdsprogram
Buller

Bil- och järnvlgstrafik

bör !öras

a"

konrmunen

r'ägarna. I

lor dc

åtgärdsprogranìnìen avse nrinst

För trafikbuller lrån v'äs- och jämvägsn-afìk har
riksdagen beslut¡t (prop. 1996197 berräfiànde
inlrastrukturinriktning lor framtida transporrer)
om fìiljande riktvärden I'id nybyggnad av
bostäder elter vid nvbyggnad eller vlisentlig
omb,r.ggnad av

trafìkinfrastrukrur:

- 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
- 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
- 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
- i0 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning

till bostad

Vid åtgärd i järnväg avser rikwärdet lor buller
utomhus 55 dB(A) ekvivalenrnivå vid uteplars
och 60 dB(A) ekvival¿ntnir,å i bostadsonrräden i

järnvägarna.

I en lorsta etapp

sovrum nattetid.

Ovriga bullerkällor
På Vårgårda flygfült bedrivs lor nän'a¡ande en
ringa fl,vgaktivitet, huvudsakligen som klubbverksanrhet. För en lramtida användning For
dragracing mm har en detaljplan framueis. ivfed
tanke på en eventuell framtida utveckling av
verksamhelen är det angeläget att nya bostadshus
lokaliseras alltlor nära flygftiltet.

inrikrningen vara an
ör'erskrids.
nrgZirdsprogrammet mot srörninear ibefinrlis
-

skall

åtgärdsprogrammet avse fastigheter med
momentanvärden ör'erstiqande 55 dB(A) i

eller andra

inomhusvärderna inte

lesrigherer

Banverket skall upprätu åtgärdprosr¿nì nrot
störningar i befintlig beb,r'ggelse utnted

\¡id tillämpning av rikwärderna vid

enlig ovan bör

de

som utsins lor 65 dB(.\) ekvivalentnir'å utomhus
och därutör'er.

öi'rig.

åtgärder ¡
n'afikinfrastrukturen bör hänsyn tas rill vad som
är tekniskt möjtigt och ekonomisk rimligt. I d:n
flal uromhusnir.ån inte kan reduceras tilt niv.åer

konlmunala
skall

en fìirsta etapp

störningskänsliga bygenader ej

I awaktan på ställningsugande

angående fältets

framtida användning ñr fl¡'gtrafìk, loreslås etr
preliminärt sþ'ddsavstånd av 2 km ivar ände i
längdriktningen och I km utmed långsidorna av
flygfrilier. I samband med detaljplanen har en

bulleruiredning
lramraeits.

lor

di'agracingverksamheten

,ar

.1./

¡-

fi\

þtl

.:Jî
o

L:C

Bullemivå i dBa
-t ag
-Allmänna stömlngar vägar

{okalvägar

BULLERUTREDN.
FöRDJUPAD DEL AV OVERSIKTSPI.AN
FöR VARGANON KOMMUN
VARGARDA TÄTORT

SKAIA 1:30 OlXl

I
:

d'P

F
i\\\

Itûto

Rekomenderat skyddsavstånd
enl. bätte plats för arbete

B OCH C-ANLÄGGNINGAR
FöRDJUPAD DEL AV ÖVERSIKTSPI-AN
FÖR VARGAROE KOMMUN
VARGARDA TATORT

SKALA 1:30 0lXl
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Luftfijroreningar

Milj öpåverka nde verksam heter

Vårgårda kommun har anslutit sig

till

regionalt

lufwårdsflorbund, vars arbete ska leda till
gemensamma norrner flor utsläpp i regionen. I
miljöanalys -89 markerade länsstyrelsen att det
var särskilt angeläget att minska utsläppen av
svavel- och kväveoxider i regionen, och an
berörda länssl¡elser och kommuner här har ett
stort ansvar.

Trots intensiv lorskning råder det stor osäkerhet
om hur människor påverkas av det elektriska
högspänningsledningar.

ìv{agnetsftiltets storlek pår,erkas

av

ledningens

konstruktion och strönisqrkan sonr passerar

i

ledninganna..

agnetfliltet bör ej ör'erstiga 0,2 nrT vid
närmaste bosudsb¡'ggnad där männ iskor
stadigvarande vistas. ìt'finst 50 meter till
närmaste lina på en 400 kV-ledning
rekommenderas i
ÖP 90. En lämpligr
lorsiktighetsavstånd bedöms till minst 100 meter
från ledningsmin {ìjr 400 kV. För -10 kv är
Nf

motsvarande avstånd

i0

m.

Pågående utredningar om nragnerfält kan
nredFora stöne sk1.'ddsavstånd i franltid¿n.
S

kred ris ke r

Risken For jordskred ska beaktas inonr leromräden med slunande nrarkrla eller med i leran

djupt

nedskurna vanendrag.

Geotekniska

undersökningar har i slutet av 70-talet utlons lor
fìera n¡'byggnadsområden. Under senare tid lor

bl a

område

vid Kyllingsån. I stort seft är

undergrunden

av god

beskaffenhet for

byggnation.

Slcedrisker kan dock loreligga utmed Sär'eån

och

Redovisade

sþddsavstånd mellan verksamhet och bostäder
enligt Boverkets m fl rapport "Bäftre plats lor
arbete".

Beteckningen B eller C hänlor sig till miljösþddsflorordningen. För B-verksamheter söks

tillstånd hos länsstyrelsen. C-verksamheter
käver inte tillstånd, men anmälan skall göras
till kommunaI nämnd.

Magnetfült vid kraftled nin ga r

katifältet kring

Inom tätorten fìnns industi'ier och
miljöpåverkande verksantheter.

K¡"ltingsån. Dessa lorhållanden bör

uppmärksammas vid planläggning lor bebvggelse eller verksamheter och vid prövning av lor'.

Radon

Sveriges Geologiska AB har utlort
"ivlarkadonutredning inom Vårgårda tätort".
Enligt utredningen har högradonmark ej
påträäas i uilorten, unn mark¿n är
huvudsakligen normalradonmark. N¡'b¡'ggnader
bör generel lt utioras radonsk.vddande.

Tumbergstippen, B anläggning
Deponi lor avfall och slant. IVfellanlagrine av
miljöfartigt avfall. Följande störningar kan
uppsui: Lukt, danlning, avgaser, skadedjur och
nedskräpning, lororening av grund- och
ywan¿n samt utsläpp av deponigas. Anläceningen fìrngerar tillfredsställande. Avståndet

till

nännaste bostad

är cå 500

tìì.

Skvddsavstånclet minst 500 m.

Galst¡d 2:13, bergtäkt, B anl:iggning
Sorterings och kossverk. Dominer:nde
miljöproblemen vid bergtäkter är buller,

vibration¿r oclt danrning. Verksantheten
fungerar tilllredsställande. Avstindet till
närmaste bostadshus är 450 m. Sþddsavsrånd
500 nr.

På fastighcten finns är'en cn grustäkt

anläggning). lnga

(C-

rekommcnderad¿

sk1'ddsavstånd For qrustäkter. Avstàndei
närmást¿ bostad är ca 200 m

till

Vårgårde avloppsreningsverk,

B-

an l:iggn ing

Verket är dimensionerat lor en belasming
motsvarande 6000 pe. Dominennde
miljöproblemen är lukt, spridning av bakterier
samt buller. Verket fungerar tillfredsställande.
Avståndet tiil närmaste bostadshus är 200 m.
Rekommenderat sþddsavstånd : reninesverk
lor upp titl 5000 pe - 300 m, lor mellan 500020000 pe

-

-500 nr.

Trekõk- Doggl AB,

B

anläggning

Företaget prod ucerar dj urfoder.
rutgörs fränrst genom utsläpp

rkan
och
närmaste

lvf i ljö påve

av damm

stoft, buller samt lukt. Avståndet till
bostad är l50nr. Inga rikwärden finns.

I

n,årdsverkets bran sch lakta rekommenderas
skyddsavstånd på 20G500 m till bostäder.
n atu

Autoliv Sverige AB, Banläggning

Företaget tillverkar och

monterar

säkerhesutrustning

Förutorrr

titl bilar.

lösningsmedelsutsläpp kan buller från fläktar
och lastbilstrafìk innebära störning lor
intillbo¿nde. Skvddsavstandet bör vara 200
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m.Vårgårda ilfässingsgiuteri AB,
B-anläggning
Företaget ti I lverkar mässingsprodukter.
ìt{iljöpåverkan kan vara i form av luktstötar,
stoftutsläpp och buller. Avstånd till närmaste
bostad är ca 250 m och rikwärdet ftir
skyddsavstånd

är

Färdig Betong, C-anläggning
Beton-qindustri. Stömingar

fìirekomma är

Gustavsberg Vårgårda

Armatur

kan

cementdamm samt buller. Försiktighesriån
har foretagits flor att minska risken ftjr
vattenfìiroreningar. Avståndet

bostad

00 m.

som

vattenfororeningar,

är ca 400 m.

till

närlíggande

Riktvärdet ftir

skyddsavstånd är 200 m.

AB,

B-anläggning
Tillverkningen utgörs av vattenkanar samt
kopplingsdetaljer. Processvatten avleds till
reningsanläggning innan avledning till
Kyllingsån. Gräns- och riktvärden flor utsläpp
hålls. Bullermätningar visar att ljudnivåkav
klaras. Närmaste bostad fìnns på ca 100 meters
avstånd. Rikw?i¡den for sþddsavstånd är 500
m lor gjuteri och lor ¡behandling 200 m.

Srverock ÌVlarkbetong AB, C-anläggniug

Ev.

Betongvaruindusrri.

miljöstörningar

¿ir

valten och luftfororeningar, damning

och
buller. Klagomål från närliggande bostad, ca 50
ifrån, har framforts angående damm.
Störningarna minskas genom aft rransporter
leds via annan infart. Bostadsfastigheten ligger

m

på

industrimark.

Rekommenderat

skyddsavstånd 200 m.

är beläget inonr detaljplan med
planbestämmelse som reglerar att
verksamheten inte fär vâra störande for
Företaget

Vårgårda Kromverk Ä8, B-anlãggni ng
Kemisk elektrol¡isk ¡tbehandling. Tillstandet
reglerar genom rikt- och gränsvärden utsläpp

sanìt

buller

utonlhus.

Från
produktionsanläggningen avleds processvalten
till behandlingsanläggning innan vanen släpps

ut i

Säveån. Avstand rill intilliegande
är ca 100 m. Rikwarde iõr

ålderdomshem

sk1'ddsavstånd är 200 m.

Autofl ato r .A..B, C-anläggning
Tillverkning och utprovning av gasgeneratorer
till krockkuddar Störning från verksamheten
består av buller från fläktar och transporrer.
Avstand till närmaste bost¡dshus är ca 60 m.
Det rekonrntenderade skvddsavstándet är -50 m
vid verksradsindustrier.
Föreraget är beläset inom detaljplan med

planbestänrmelse

verksamheten
omgivningen.

som reglerar

atr

inte fär vara störande lor

Ancra ABT, C-anläggnin

omgivningen.
Neste Cellplast, C-anlüggning

Cellplasnillverkning. lvf iljöstömingar h-ån
loretaget är lrämst utsläpp av pentan. Andra
stömingar som kan fìjrekonlnra är bull¿r fran
transporter och luk. Avsr,åndet till närlíg¡eande
bostad sorn lieeer inom indusrriomdde ¡
detaljplanen är ca 100 m. Rekonrnlenderar
skyddsavstånd är 100 nr.

Sundolitt .{8, C-rnläggning
Cellplasnillverknins. ñfiljöpår,erkan sker rill
Iuft fränlst av av pentan, lösningsmedel och
oljelorbrännine. Buller från fränlst rransporrer
och lukt kan lorekonrma. Närnrasre bostad
li-eger 150 meter itran anläggningen. Rikrr'ärde

fìir sk1'ddsavstånd är 200 m.

WAB, Vårgårda Industri AB, C-anläggning
g

Tillverkning och fiirgning av spännband.
Avstånd till närmaste bostadshus är ca 400 m.
rekommenderat sþ'ddsavstånd tilI bostäder är

Produktionen består av formsprutning av plast
Stönríng fran verksamheten kan vara buller
från fläktsystem och transporter. Rikwärd¿ lor
plastbearbetande industri är 200 m.

200 m.

Vårgårda Plast AB, C-anläggning
Statoil, C-anläggning
Bensinstation med fordonsWätt. Huvudsaklig

Produktionen avser främst dräneringsrör i plast.

och
avgasutsläpp. Närnlaste bostadshus är beläget
pà ca l5 m avstand, rekommenderat avstånd är

Bullerstömingar

störning utgörs av trafikbuller

i00 m. Sprängämnesinspektionen krav är 2-i m
från bostadshus tilI cisternen. Enl. SNV 4/82
bör inte avståndet undmtiga 50-100 m.

ñliljöpåverkan kan ske via utsläpp av oljor.

kan fìjrekomma

transporter. Avstånd

till

från

närmaste lastighet är

ca 125 m. En rrädridå har vuxit upp som

avqränsar industri- området. Riktvärde lor
skyddsavstånd är 200 m.

Företaget

är

beläget inom detatjplan med

planbestämmelse

som reglerar

an

inre fär vara störande lor

Q8, C-anläggning
Bensinstation. Närmaste bostadshus är beläget
på ca 150 m avstand.

verksamheten
omgivningen.

Preem, C-anläggning

Figulus Plast AB, C-anläggning
Företaget ti[lverk¡r planteringsbehållare av
plast. Nfitjöpår'erkan kan vara buller från

Bensinstation Närmaste bostadshus ãr beläget
på ca 100 m avstand,
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transporter. Avstånd till närmaste bostad är ca
200 m, vilket är det samma som skyddsavstånd.

Västsveoska L¡ntmäns fastbränsleanläggning, C-anläggning
Panncentralen har en panna på 1,5 lvlW.
Huvudsakligen eldas skördeavfall. Klagomål
har lorekommit på stoftnedfal[. Drift- och
skötselrutiner har därefter forbänrats. Buller
från torkfläktar kan vara störande for
omgivningen. Avstånd till närmaste boslad åi¡
100 m. Rikwärdet flor skyddsavstånd har inte
angetts lor tilllord effekt på mindre än l0 lvf W.

500 meter. Rikwärde lor sk,vddsavstånd bör
vara 200 m - 400 m .Enl. branschfalita rekommenderas ett skyddsavstånd på 200500 m.

på Tångahed 6:8, Canläggning
Miljöproblem vid skjutbanor orsakas främst av
buller och bly från skjutningama. Det finns
Pistolsþttebana

inga

rekommenderade sþddsavstånd lor

skjutbanor. Närmaste bostad finns på ca 200 m
avstånd.

Grustäkter

på

Tumberg

2:6 och

4:1,

C-anlüggning

Vårgårda Kvarn AB, C-anläggning
Tillverkning av havregryn, foder mm. Ynre
miljöpåverkan består i buller och luktstölar
sanrt risk for fororening av recipient. Närmaste
bosud fìnns på 100 m avstand. Karlslundsområdet med l0-talet bostäder är beläget inom

Avstandet tilI närmaste bostad är 120 m. Täk'ttillståndet flor 2:6 utgick 1996-06-30 och for 4:l
1997- l0-3 I . I samband med att täkterna har
sanlordnats har ansökan gjorts om lorlärgning

Farligt gods
En riskanal.vs har utarbetats fìir kommunen. Analysen visar ati E 20 och riksväg 42 är de r'ägar som är mesr
riskbelasude. Det är stor sannolikhet lor an en oly'cka skall inträftä, och konsekvensÈme av en ol¡'cka blir
mycket stora. Storehagens grundvanentäkt som är lätortens primära källa lor vanenlorsörjningen, ligger
nära väg 42 och är särskilt känslig. En sträcka avSär'eån i anslutning till korsningen E 20/rv 42 vid
\/årgårda hengård har stor känslighet ftjr infiltration av fìiroreningar. Risken lor en allvarlig tågoh'cka med
farlig gods bedoms också som sannolik. Konsekvensema lor mãnniskors liv kan bli m¡'cket stora om
olvckan inträffar centralt i uitorten..

och

pår'erkan blir störst när r'ägc'n passerar q,enon'ì
tätoner elier andra tätbefolkadc områden
En moton'äg innebãr starisriskt an trafìken blir
säkrare och att ol¡'ckorna minskar. Risken lor
haverier med farligt gods blir därmed nlindre.

brandfarliga vätskor, radioaktivt material mm. E
20 utgör i defta sammanhang en sk primär
transponled. Både lång- och koÉväga transporter
bör allså sryras till E 20 fran andra míndre r'ägar

Transporter med farlígt gods på lastbil skall ej ñ
passera genom tätorten. En plan hur trafìken
skall loras finns uppränad.

I Väqverkets lokaliseringsuiredningar lor n¡'E 20
Alings.ås-Värgårda-Holnrestad redovisas an en
100-tal fordon per dygn passerar på E 20 med
olika q,per av farligt gods. Bland n?er av sods

kan nämnas olj4 bensin, fÌirg, fräunde

regionen. Ol¡'cksfrekvensen med dessa
transporter är bl a en funktion av andelen

i

transporter och ol1'cksrisken är noi-mal lor denna
q? av väg. Det finns därlor inget sonr ç"der på
an olycksfrekvensen skulle vara ononnalt hög.

Bensinslationer med matserveringar skalI i
framtiden avdela speciella områden lor upps-

tällning av fordon med farligt gds.

vid vãestrak lor
gods skall fã särskild
transpofväq m arkerad, B ensin stat ioner i lätorten
bör fì1tta ut till lnerområdena med stöne avsund
titl bostäder. De bör vara anslurna titt
kommunens avlopp lor an minimera urflöde i
Bensinslationer som inte lieger

av farligt

Den mest oglrnsamma situationen lor miljön
inträffar vid haverier sonì innebär att t ex
kemikalier rinner direkt ut i vanendrag eller
infiltreras i marken och lororenar grundvarmet
eller vanentäkter. I dessa fall sprids effek-terna
snabbt tilI stora områden och kan innebära stor

transport

skada.

En annat

Den m¿st og)nnsamma siruationen lor människor och egendom inh'äffar, när en oly'cka
samtidi-et innebär stor risk lor explosioner eller
uslãpo av hälsovådliga gaser eller vãskor

industriområden som krär'er tilllorseI av yaror
och exempelvis farligt gods, Iigger på en sådant
sãtt att transporter dit mås¡e ske genom delar av
bosradsbebvggelse och skolor. ñfed hänsyn till

naluren.

problenr

är an det idag finns
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mängden transporterat gods och sannolikheten

for en olycka är det rimlig att tillämpa

ett
skyddsområde motsvarande 100 meter på vardera

sidan av stöne trafikleder

dit farligt gods avses

styras for genomfart.
Företagen Vårgårda Armatur

AB och Svalöf AB
anläggningar där en olyckshändelse kan
medfìira allvarliga skador i miljön. I anläggningarna fÌjrvaras och hanteras stora mängder
gasol. Dena kan medfora utsläpp vilket kan
ftirorsaka utrymning och brand i närbeläga

är

bostadsområden.

En uppställningsplats ftir lastbilar med farligt
gods finns i anslutning till Lastbilscenbalens
terminal vid Entreprenadgatan.
Vad gäller järnvägstranporterna är de statistiskt
säkare än vägtransporter. Kommunen bör verka
fÌir att hastigheten på tåg som transporterar farligt
gods inom tätbebyggelse ej bör öventiga 40
km/tr. En skyddsområde på vardera sidan av
järnvägen motsvarande 50 m bör tillämpas.
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gång- och c¡'kelvägar samt på
För olika typer av verksamheter, industri, handel
och kontor finns omfattade områden tillgängliga
som bedöms täcka behovet under en lång tid. En
omfattande expansion kan i framtiden ske våister
om E 20, utmed rv 42.

Bebyggelsestru ktu r som plan fti rslaget med fij r
Den redovisade bebyggelsestrukturen innebär an
tillgängliga "luckor" i befintlig struktur utnyttjas
och att ftirsta hand Algutstorpsområdet och

uppbyggnaden

sikt,

av ett kollehivtrafiks¡'stem. För

Fagrabo bör en tomt avsältas

fijr

barnomsorg-

skola.

En

fortsatt

bostadsutbl'ggtad

och

befolkningsökning ger ett ökad underlag fìir
handel och service. Näringslives expansion,
kommunens satsning på en ny g¡mnasieskol4 en
upprustning av cenrrummiljön och satsning på

i

florsta delen på Fagrabo tas i anspråk. En fortsan
satsning på Fagrabo innebär aft frågan om läge
lor barnomsorg och skola blir aktuell.

För expansion av verksamheter bedöms att i
lorsta hand markesen'en i planlagda onrr¡åden
tas i anspråk, men intresse kan också framkonìma
lor etableringar vid Degrabomoret och i området
mellan E 20 och flygfÌiltet

Konsekvenser som strukturen medftir.
Tätortens expansion i sydvästra och nordvästra
delen kommer an k¡äva ett forbänra¡ svstem lor

J

pendeltågstrafìk ger forutsäftningar flor

en

"bärkraftig" tätort.

Narur- och kulturintressena innebä¡ an stora
delar avsärts som friområden, nalurma¡k och
üitonsnära strövonì räden

Expansionen av onlråden for verLsrmheter
bedöms komma an ske i anrakliva, nztìknära
lägen där störninganta på beiìntliga
bostadsområden är mycket begränsade.
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Tillkommande bebyggelse till år 2010
Markbehovet for bostäder tillgodoses dels genom ianspråktagande av nyexploateringsområden dels genom
komplettering eller rivning och nyby-egnad inom befintliga områden . Nedanstående tabell innehåller en
utökning av bostadsflorsörjningspro-$ammet med nu kända objekt. Genom att några av de planerade

områdena innebär

en

utfyllnad

av luckor i befintlig bebyggelse reduceras behovet av

nyexploateringsområden. De antaganden som har gjorts under kapitlet Planeringsþrutsättnrngnr ger ett
bostadsbyggnadsbehov av ung.375 lägenheter franr till år 2010. Bebyggelsen ftireslås ftirdelas på loljande
områden.

Tillkommande bostadsbebyggelse 1997 - 2010
ontr nr
totalt
Centrum

Muraren
Hanwerkaren
lvf asen
Hrvlaren

82
B3
B9
Bl0

Summa

40
25

I
20

f erbostadshus

smàhus

40
25
8

20

93

lfo rd ös t ra
Fagrabo, Byggbiten

B.t

Summa

30

)

25

80

Söd ra

Bla

Algustorp

Fridhemsgatan
Tånga hed

\'.

b

40
45

c

l5

d

50

B6
B7
B8

20

l0

JJ

7

45

l5

r5
l0

25

20
1

Summa

Div lortätningar

20

Totalt i tätorten

398

)

l5

Områdesbeskrivning
B

l. Algutstorp

Kommunen markägare. Detaljplan finns fìir ca
190 lgh. Marken iordningställd och VA utbl,ggt
till l:a etapp med 7+31 lgh. På grund av lägre
utbyggnadstakr loreslàs exploateringen minskas i
jämlorelse med tidigare bostadslorsörjningsprogram och ÖP 90.
Exploatering genererar en ökad trafik på gamla
Boråsvägen. Väsen bör komplefteras med en scvä9.

VÅ-lonörjning

till

området foreslås klaras till
befìntlig anslunringspunkt i nona delen.

Vanenlorsörjning bör göras så att rundmatning
erhålls. Lckalt onrhändertagande av dagvatten

bör

studeras. Huvudmatning

ftjr

vattert-

distribution går genonr onrrådet.

De läplanteringar nrot n, 42, som redovisas på
illustrationkartan till detaljplanen bör snarasr
uforas. Även en trädalté på bägge sidor av ganrla
Boråsvägen bör planteras.

J+
82, lvfuraren

Vårgårdabostäder. Detalj p lanerin g

på_eår.

Privat markägare. Detaljplan finns for en
blandning av bostäder och verksamheter.

B 10. Hr"vlaren

Lämpli5 for fl erbostadshus.

Privat markägare (Bielkes handelsträdgård).
Flerbostadshus 2 vån ingar.

B3.Hanwerkaren

Kommunen/
Exploateringsavtal

privata

ej

markägare.

upprättat.

påbörjad. Lämpligt

fìir

Detaljplan

ej

smaskaliga

flerbostadshus.

Struktur och störningszoner

84. Fagrabo Byggbiten f_l : l7 .l:15.

2:

l.

4:l

m.fl.)

Avser PEABs tidigare upplag vid
Hen'ljungavägen. Detaljplan behöver upprättas.
Lämpligt lor radhus/ flerbostadshus. I anslurning

till

Sandhemsonlrådet finns plats lor
kompletterande villabebyggelse på kommunal
resp. privatägd mark. Viss osäkerhet p.g.a.
kulturhistoriska intressen på denna del.
Området kan anslulas med självfallsledningar till
anslun'ringspunkt i korsningen Stockholmsr'ägen/

Henljungavägen

Bi.

Fagrabo-Kesbereet

Kommunen markägare. Detaljplan

behör'er

uppränas. Läm pl igt lor st,vckebyggda småhus.

Största delen

narurnrark

Verksamhetsområden

av

Kesbergsskogen avsäns som

och tätonsnära

strör'område.

Exploateringen skall ske så an naturområden
beva¡'as nlellan b¡'ggnadskvañ¿rerì.
Området kan med största sannolikhet anluus
med självfallsledningar titl bei. avloppsledning

tillTumbergstippen.
86. Fridhemsgatan IFIäerunga)
Privat nrarkägare. Detaljplan finns For
småhus i grupp.

ca

12

87. Västra Tånga hed
Kommunen markägare lor delen söder om VIK's
område. Exploateringen skall ta hänsyn till
angränsande riksintresse och narunniljön.

Detaljplan saknas. Länrpligt

for

småhus,

eventuellt i
-erupp.

88. Hiultoro l:4-1
Privat markägare. Ätdre detaljplan behör'er
ãndras. Beslut onr planändring har ugits.
Lämpligt lor småhus i grupp.
89. Nfåsen
Kommun¿n är markägare. Fönätning i anstutnine

rill befintlisa flerbosudshus som äes av

En struktur med lorslag till var olika
verksamhetsqper och industrier Iokaliseras
fastlades i tidigare områdesplan lor Vrårgårda
tätort. ìvfarken närmast E 20 har kommit an
utnyttjas

närhet

lor

till

stön'e verksamheter nred behov av

r,ägen

tðr

komnlunikationer, och

transporter. I zonen nrellan dessa verksamheter
och bostadbebl'egelserr h:r tillkommir mindre
störand¿ industrier, verkstrider handel mm..
Dock finns några verksamheter: \rôrqårda
Kromverk AB, Cusravsbers- Vårgårda Årmatur

m fl som lieger nära bosndsbeb¡'_egelse. skolor
och r'årdanläggningar. Stora kav måste siSllas på
dessa verksamheter att hålla gränsr'ärd¿n och
minska utsläpp och störnins¡r.
För de tillkonlmande verksanrheterna fðr¿slås an
omràdet mellan fl¡'gftiltet och E 20 utn¡njes lor
konrnrunikationsberoende verksanrhe(er. kontor,
bilsen'ice, r'äekrog, berrsinstatiorì nìnì. Onrrådet

bedönrs sonÌ nrvck¿t anraktirr. Är'en viss
miljöstörande verksamhc't kan lokaliseras här
med anledning av det stora avsuindet titl
bosuider.

Området vid S Hjultorp är också anrakirr och är
lämpligt lor handel, icke störande verksamheter.

För områdena i anslutning till de stöne r'ägarna
är det viktigr att omsorg lä-egs på urformning av
byggnader, skyltar och markanläggningar.

De

antasanden

som gjorts i

kap.

Planeringslorutsänningar ger en nrarkbehov av
minst ll ha frarn till år 2010. ñfarken loreslås
lordelas på loljande områden.

I Degrabo
J2 Hjultoç
J3 Öster om fl¡'gftittet
J4 Södra Hjuttoç (r'id Preem)
J
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Områdesbeskrivning
Jl. Degrabo
Reserv finns i befintlig detaljplan. Planen bör
justeras i anslurning tilI bostadsbebyg_eelsen vid
Kullings-Skövde kyrka.
i2. Hjultorp
Reserv finns i befìntlig detaljplan. Byggs ut i
lämpliga delar. Planen behövs ses över . Ytan
bör minskas p.g.a. topografìn och grönområde..
J3. Öster om flysfriltet
Området har eft strategiskt läge mellan E20 och
flygfültet. Kommunen äger den största delen.
Areal ca 30 ha exlilusive utbyggnadsmöjlighet

flor flygftiltet. Omradet är placerat

i

störningszonen mellan E 20 och fìygfÌiltet. Vid
en framtída exploatering i området maste häns1n

titt

mellanstadieskola Rjr varje enhet. Södra delen
kring Fridhemsskolan, centrala delen kring
Vårbergs- och Kesbergskolorna och en framtida
nona del med en ev. skola i
Fagrabo. Gulthögsskolan är skola lor högstadiet

med tätorten och hela kommunen

som

upptagningsområde
Den nya gymnasieskolan har utrymme flor ca 350
elever. Den ñr eft upptagningsområde utanlor
kommunens gränser.
En struktur enligt ovan ger ett gångavstand till

låg- och mellanstadieskola på mar 800 m lor
stöne delen av tätonens invånare. För Klockarbolets bostadsområde är gångavståndet över I
km titt skolan.
Kommersiell sen'ice

J.l. Södra Hjultorp lvid Preeml

Den kommersiella servicen fìnns huvudsakligen i
centrum. Tomt tðr ev. närbutik har resen'"'rats i
planen tðr Algtrtstorp.
Tätortens centnrnr är den narurliga handels- och
mötesplatsen lor hela konrnrunen. I anal.r'ser av
centrumfrågan har påpekats risker an cerìtnrnì
idag är allrlor utsprin lor an det skall kunna

Redovisat sonì framtida industriområde i
områdesplanen. Området har minskats i
lorhållande till Öpl-90, ftir an den framtida

gärna bilen mellan de olike sen'icefunktionenra.
I pågående centrumola¡rering konrnrer fråg,or sor¡t

områdets bullernivâ både vad avser
b¡'ggnaders placering och utforande.
Pà grund av det stora avståndet till bosradsbeby'ggelse kan verksanrheter nred vissa
L1s

nr

i

ljöstörn inqer accepteras.

verksamheten inte skall lokaliser¿s idirekt
anslurning till Säveån, dels med hänsyn rill
gällande riksintresse och befinrlie
gàrdsbebl'ggelse. r\nr'ändning lor
bostadsändamål har tidigare diskuterars. Nf:d
tanke på an onrrådet är beläeet på "fel" sida om
riksväg 42 och relatilt nära avloppsrening,sverket
är det mindre lämpligr for bostäder. Luktstömingar kan uppsuå är'en p.g.a. närheten till
Trekök-Dogg, samt Vargårda kvarn. Kommunen
är markäsare tilI stöne delen av området. Areal
ca l9 ha. Området har ett arcraktirt läge vid rv
-12, nära E 20. En stor del av området kan VAanslutas med självlall till anslutningspunkt vid
Preem. Kan ge ett tillskon av småindusrrihandel-kontor. Sydösfta delen av området bör
undantas fràn exploatering med anledning av
närheten tilI Säveån samt riksintresse lor natur
och kultur. AreaI ca 6 ha.
J5. Rasta

fungera effektirr

lor fotgängare. I dag t3r

dimensionering, trafìkloring

nìan

och miljö

an

penetreras.

Trafikstru ktu r
.{llm:int

och dc genomgående r'ãqarna och
trafiklederna skapar olika former av
baniäreffekter och är källor till bullerstörningar.
Cenom utredningar och beräkningar har

Järnväq,en

störningsnivåer klarlagts. I centrala delen av
tãtorten är det fninlst v'issa fastigheter utrned

Centrumgatan som har bullernivåer runt 60
dB(A), ekvivalentnivå utomhus. Längs gator
med tät beby'ggelse, exvis villagator med relatir.t
höga bullemivåer är ofta bulleçlank eller vall
lämplig åtgard. För enstaka fastigheter kan
lonsteråtgärder vara lämpl igare.
ivfycket fã fastigheter berörs av störninsar tiån E

20 och rv -12. Vägverket prioriterar nriljöer nted
bullernivåer överstigande 65 dB(A), ekvivalent
nivå.

Sen'icestruktur
Samhällssen'ice
Tãton:ns sen'icestnlktur st\Ts av gån_eavsuind till
skolor, daghem, närbutiker och annan service.

D:i är Iämpligt an b)'ggâ uop sen'ice i tr:
:nh:i:r, m:C lonkola samt låg- cch

Banverkets prioriterar åtgärder

med bullemir'åer med

lor

fastigheter

momenLanr'ärden

överstisande 55 dB(A) i sovrunr nattetid.

Buller

från

järnväqen påverkar en hcl deI

fastigheter i centrala delen. För att nå en et'lcktiv
hantering av bulleçroblemen, måst¿ r'idarc
utredningar angående buller och vibrationer

I
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genomforas, främst avseende inverkan

på

inomhusmiljön.

Klmmunens viÇa är att m 42 skall bibehålla
sitt nuvarande slräckníng från Borås vía
Vårgårda till Trollhãfian/ Vãnersborg, Genom
en sanúrdning med en franúida lokalvãg lill E
20, åstadkonts en smidig och lraf ksriker

Kollektivtrafik
De kollektiva lransportmedeln fâr en starld
stwande effekt på var man skall lägga ny'a
bostads- och arbetsomráden. lvfedan bilen kan
anpassas till flera strukrurer käver buss och tag
en koncentration till ett fätal punkter.
Kommunen har tagit ställning lor att satsa på
pendeltåg. Denna kombineras med en lokal
kollektiwafik. För lång tid framåt antas den
bestå av buss- och ringbilstrafik . Pendeltâgen

Av trafiksäkerhetsskäl bör målsättningen vara an
bygga om de båda korsningama längs Rv 42 vid
Algustoç och Kullingsleden till rondeller då
dessa varit olycksdrabbade. När utbyggnaden av
Algustorpsområdet är klar medflor det en ökad
trafikmängd pâ utfarten tillRv 42.

talar ftjr en koncentrisk utbyggnadsstruk'tur, så att
många kan fä korta avstånd. En utbyggnad inom
en radie av 2-3 km från stationen skulle kunna

Vägarna E 20, Rv 42, Lv l8l och 182 kan av
Vägveriiet komma att hävdas som riksintressen.

inrymma mer än en ftjrdubblad befolkning
samtidiE som Vårgårda ändå kan vara eft bra
o'kelsamhälle.

Planering av omläggningen av Lv l8l norr om
Kullings- Skör'de kyrka pågår med en n)'sträck-

lösning genom tiitorten.

ning tiån Tumbergsvägen
B

iltra fì k

Det helt dor¡rinerande sänet lor forfìyttningar av
både personer och l'aror är idag nred bil. Bil¿n
som transportmedel kommer am bel¡ålla sin sror¿
berydelse under planperioden. DärFor måste dess

verkningar genom avqaser, buller och ol¡'ckor
besränsas så långt som är möjligt.
E 20 ingår i det nationella vägätet. Väp-erket
har urrert en lorändring av sLandarden tilt
motorväs från Stockholm tilt Göteborg och
utreder f n utb,r.g_*naden av andra alternativ (13
nìeters r'äg alt. l8 merers firfìiltsvag). Dena
påverkar i hög grad planeringen av tätorten.
Kommunens vilja ür aít en upprustning av E 20
till hõgre standard bõr ske till en fyrJãlts-r'üg

etler nolsyarande genom Vårgårda tütort-

att omb¡,ggnaden
vãgen
av
skall ske genom breddning a,v nuvu-

till

E 30 vid

\/årgårda-Rasta. Dena beq'der att en stor del av
nuvarande trafìk på Stockholrnsr'äq,en komnter
aft ledas direkt ut på E 20 och avlasta üi¡on¿n.

För befìntliga

fastigheter utmed nuvarande
Herrljungar'ägen och i anslutande områden
innebär den n1'a sträckningen av länsr'ägen en
Iämnad vad avser störande buller och en
florbänrad trafiksäkerhet i anslunring till
bostadsområdena. Området mellan den betìntliga

och n,va r'ägen är ur

arkeologisk

och

naturm i ljösy'npunkt r'ärde fu I la.

När

Faerabo-Kesbergsområdet

b¡'g,es

ut

lorutsälts an Stockholmsvägen omändras titt sk
miljöprioriterad r'ä9. Resen'at lor en utb¡'ggnad

av Entreprenadgatan fram

till

Stockholmsvägen

redov isas.

Kontmunens uppfattning rir

/ìirordar r,*ã rrafkplatser, dels en víd n 42
södra anslutning till E 20 vid Hju[torp (Dogg'),

Tätortens huvudvägnät har utretts vid flera
til[ftillen, bl a Scandiaconsult l99l och Flygfültsbytån 1995. Genom de senaste å¡ens
utbyggnader har stora delar av nätet fÌirdigstä[lts.

och dels vid Degrabo. Båda trafikplatserna bõr
kompletteras med ldngre accelerationsßft ul på
E 20. Vid en utb¡,ggnad av E 20 kommer krav
alt slãllas på Iokalvãgar som krriver stora
arealer. En lokalvãg bör santordnas nted rv 42
och dros väsler ont E 20 från Hjultorpsntotet

I trafikurredningen , FB 1995, påvisas an det inte
är nödvändigt an genomlora utbyggnaden av
Storgatan i sin helhet fram till Torggatan, då
ant¿let fordon som skulle använda gatan blir så
lå-c an den inte skulle upp[lla funktionen sonr

rande vûgkorridor genom lãlorlen. Komnunen

till

Degrabomotel och vidare till lv I8I's
nuvarande anslutning till E 20 vid Rasta
I oclt med att ,-ãgen kvarligger i sin befintliga

strûckning

, konrnter

åkermark

atl

t(rs i

anspråk.

Väsverket ufteder f.n. den framtida stückninqen
Borås-Tvåsud.

genomlartsled.

Gång- och c¡-keltrafìk
Förslag tilt gång- och c1'kelplan lor Vårgårda
tätort uppränades av VBB 1988. Gc-nätet ingår
är'en i Scandiakonsults t¡-afìkutredning-9 [ och
Fl¡'gfÌittsb¡'råns utredn ing -95.

âô
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Kommunens planerade expansion i tätortens
norra och södra delar, kommer att käva en
utbyggnad av gång- och cykelvägar samr
uppby,egnad' av ett kollekivtrafiksystem lor
tätorten.

Ett sammanhängande stråk från w 42 i söder till
Vãnersborgsvägen i non finns. Det är väsenttigt
att detta stråk ftirlängs norrut längs mor
Henljungavägen.
Genom den planskilda korsningen vid Industrigatan och anslutningen till Parkgatan har en
säker fìjrbindelse skapars från Armaturfabriken
och nomrt. En forsärming av gc-väg söderut

loreslås längs Boråsvägen fram till

Hovslagargatan.
I sanrband med utby-egnaden av Gymnasieskolan
tillskapas en wärlorbindelse från Kungsgaran via

Smedjegatan till centrala skolomradet. I övrigt
planeras en gc-vä_q ufmed Centrumgatans östra
sida från Parkgaran till Stockholmsvägen.

Grus$ndigheter finns

n

Tumberg- Galstad i

på relatirt stort avstånd från befintlig

beby-e,selse. Konflikter kan uppsta med
kulturhistoriska intressen vid ev. uwid_ening vid
Tumberg. Stor restrilcivitet bör iakttas till ev.
tillkommande beb¡,ggelse itäkternas närhet.

Avfallsdeponi
Någon ny deponeringsp lats alternatir.t un'idgn

in g

anläggningen vid Tumberg bedöms enligt
tidigare beskivning inte behöva utredas lorrän

av

efter planperioden. Mängden avfall
minskas

genom

bedöms

sortering, återanvändning,

kompostering mm.

Avloppsanläggningar och reningsv'erk

De

planerade, större

utb¡,ggnadsområdena

innebär en ökad belastning
uvudledningsnät och VA-verk.

Tekniska anläggningar
Ene rgia

i

planområdets nordöstra del. F .n utnynjæ wå
grustäkter samt en bergtäkt. Täktema är belägna

på befinrligt h-

läggningar

De ör'riga
Fjärn'ärmenätet i Vårgårda cenrrum lorutsäns
utb)'ggas så an större abonenteç VårgardenKullingshemmet, VL, Cenrumhuset, butiks- och
kontorshus i centrum , bosudshus, srmnasiet,
skolonrrâdet kn1'ts ihop.

Någon utbyegnad av

rnerligare

urb¡'egnadsområdena innebär ingen

om fanande utb¡'eenad av VA-nätet.

Avloppsreningsverket har en kvan'arande
kapacitet på ca -i00 p e. Därefter kriv's en
kapacitetshöjnine.'it'en pumpsrarioner behör'er
kapacitetshöjes c'ch viss¡ ledningssrräckor
d

imensionshöjas.

högspänningsledningar är f.n. ej akruell..

ì\lobil telekom munikation

Fn

finns två sändarmaster lor det mobila
telefonätet i anslutning till televerkets tv-mast på
Kesbergets topp,

dels Telea Mobitel och dels

Comviq. En mast lor Europolitan finns

i

Hägrunga, omedelbart sydost om planområdet.
En utbyggnad planeras avEuroplitans mast.
Om ¡tterligare lokaliseringar av ntaster, eller

ombyggnad av befintliga krävs biir dessa sri
làngt som nõjligt samordnasfi)r att minska de
vis uella st õ r n ingar n a i Ia nds k apet.
Fly'gfält

De

eventuella framtida markanspråken lor

Våreårda fìyglatt är beskrivna i kap. 3.

Sand- och grusfvndighter

Reservområden
2010

utbyggnad efter

Efter planperioden eller om behov tidigare skulle

uppstå loreslas lotjande områden lor
bostads be b.r'*ege

I

se

Algutstorp, inom

:

B:7(detaljplanelag) 40 lgh

Fagrabo-Kesberget" inonr

RB

Inom loljande verksamhetsområde
framtida nrarkanr'ändningen oklar

350 lgh
¿t
och

den

bör

utredas under planperioden:

Hobere

J ha

I anslutning till plankorsninsen vid Hoberg fìnns
wå mindre områden, bägge betecknade R8 vars
framtida anr'ändnins, är oklar. Kan ge en litet
tillskon av industrimark. Privata markärrare.
Areal ca 3 ha.
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Företagna arkeologiska utredningar vid väg l8l,
visar att rester av bosältningar finns under mark,

I

l'

Bevarandeområden

men som är påverkade av jordbruket. Dessa
hindrar dock inte en vägutb,ve_enad. I aw.akran på
ftireslagna

yfterligare undersökningar

Kulturmiljöanalys

bör

bebyggelseområden

redovisades

Vårgårda tätort har framftjr allt tre betydelsefulla

samrådslorslaget mellan den nya sträckningen av

delområden med
fornlämningsområden

sammanhängande

och

kulrurhistoriska

bebyggelsemiljöer där ett langsiktig bevarande
och säkerställande bör ske. Dessa områden är:
1. Riksintresseområdet Algutstorp, K 43 och
N36
Området är av riksintresse ftir nalur- och
kulturminnesr'ård enI NRL. Inom området fìnns
de särskilt värdefulla miljöema kring Vårgårda

som

i

väg 181 och det våi¡defulla kulrurområdet
avsättas som reservområden. Detta gäller dock
inte område B:3, som har slutundersökts och inte
innehåller några fornlämningar. Kulturmiljön

kommer att forstärkas genom
bostadsbebyegelse

ny
gamla

utmed

Herrljungavägen som ersärrning for de befintliga
lonådsbyggnaderna.

Inom

Fagraboområdet

på

finns

enstaka

hen'gård, Hjuttorps gamla kvarn och Algutstorps
garnla medeltidskyrka. Området har i tidigare

"Calgbacken", öster om
Korsnäbbsr'ägen, öster om gården Fasnbo l:?,

planering inom ramen tõr ÖP 90 avsan lor
natun'ård och möjlig bebyggelseuweckling. En
anal¡'s av områdets narur- och kulrunärden ger
idag en annan bild av onrrådet och an en
uitorsuweckling hãr konrmer i konflikt med
riksintresset. Utb,v'ggnadsstrategin inom denna
fìirdjupning av ör'ersiklsplanen visar an andra
utbyggnadsriktningar bör väljas. Omnidet
foreslås bevaras som en särskilt värdelullt miljöoch naturområde och säkerst¡illas som ett
riksintresse med rekommendationer och an

sanlt inonr Kesbergsområdet i s¡'dost. Ynerligare
tre gårdar i öster har stora miljör,ärden och bör
integreras i en kommande beb¡'ggelse. Företagna

fomlämningar

utredningar lor Fagrabo (UV-Väst 90:15) kan
sonì helhet inte vara hindrande lor en
beb,vggelseun'eckling på längre sikt. Kosmaden
lor arkeologiska utredninqar och evenruella
und¿rsökningar skall beräknas utifrån an inga

ske inom Kullings-Skör'de
området. Fagrabocnrrádet bör i sin helh¿ts bli
loremål lor nler detaljerade studier.
åtgärder skall

onlrädesbestãmmelser uppränas.
3. Trito rtsbeb¡'ggelsen

i

Algutstorp kommer inte i
konflikter med riksintresset, utan snarare
lorstärker det, genom am utbyggnaden på ett
lämplig sä¡t avslut¿r bebyggelsen vid
Algutstorps k¡'rka.
Vârgarda kan sägas li_ega mellan KullingsSkövde kyrkby och Algutstorps kyrka.
Utb¡'ggnadsområdet

Onlråde norr om järnr'ägen

Det är viktig Rjr lorståelsen ay b¡'gdens
uweckling att bevara tidsr¡piska
bostadsfastigheter utmed gamla landsr'äsen in

mot

samhällets tyngdpunkt

kring

järnvägssutionen. Kvarteren kring Kungsgatans

2. Kullings- Skör'de k-vrkb¡'

med nãrområden

Omradet har beskrivits i
ñrusärmingarna samt i

planerings-

kulrunltinnes-

vårdsprogrammet och i bebygge lseutred

n i n gen n

r

7 samt i en flerul arkeologiska utredningar och
lorstudier, se karta. Området har ett stort
kulrurhistoriski r'ärde med sin k¡rkomiljö,
samlade lomlämningsområde och sin enhetliga
gårdsbebyggelse från 1800-talet. Vid en analys
av onlrådet konstateras an området bör avsättas
som en "övrig värdefull miljö och ges slq'dd i
särskilda rekommendationer och antagand¿ av
områdesbestämmelser.

minre del - Skolgatan/ Hantverksgatan/
K¡rkogatan/ Vlistergatan och Vinkelgaran har
1920-30-talsbeb¡'ggelse med bevarander'ärde.
Den kulturhistoriska utredningen nr 7 visar en
antaI b]'ggnader och miljoer som kan bli aktuella
lor q-märkning. itfiljön är dock ganska splinrad

genonì insprängda n)'a byggnader och
fion'anskade hus. Området bör bibehåtla sin
karaktär sonr villastad och q-märkning bör
akrual iseras vid deuljptaneläggningen.

Onrrådet söder om järnr'ägen

Här r'ärte det lorsta s¡ationsanrhället upp och
bildad¿ en cenFalort lor kingliggande socknar
och lor avsättning av jordbruksprodukter.
Området lieger mellan Dronninegatan

40
Järnvägsgatan, Rosendalsgatan och Kempegatan
samt sträcker sig till Bergsgatan. Flera byggnader
är q-märkta i detaljplan. Området har en stort
beva¡andevärde. Ti I lkom mande bör ftireträdesvis

Förslag till fijrstärkningar âv grõnstråken
från SNF Vårgårda
* Äterskapa ängar genom att liestå de rester av

ske

i kvarterens inre del och ges en anpassning
till omgivningen. Området bör bli loremål ftjr en
kompletterande uhedning varvid den

narurlig gräsmark som finns.
* Anlä_eg plockåkar med blommor.
+ För in buskar, träd och bärris lrån skogsmark

kulturhistoriska utredningen nr 7 utgör en grund.
Av ut¡edningsekonomiska skäl och då inget
beby_egelsetryck inte finns i området ftireslås an
ulredningen uffÌirs senare.

till andra delar av tätorten.
* Anlägg mindre dammar
* Anlägg ljunghedar på öppna ytor.
+ Täck vägslänter med ljung
och enbuskar

+ Rama in och skärma av järnvägsområdet
med
träd och buskar

Ovriga miljöer inom tätorten
Bevarandevärda

miljöer

mässbebyggelse,

är

även

Tångaheds

Församlingshemmet,

Hemb¡'gdsgården, Hobergs skola, Gula
tornhuset, Soldanorp (Hjultorp Österg. 2:67),
Gårdsanläggning (Hoberg Postg. 9:2),
Kaptensbosuîlle (Hoberg Korsgården l:29) och
Kvarn by',e*sn ad (Hj u torp 3 : I ). Ynerl gare m i lj öer
kan bli aktuella i fìireslagen kompleneringsI

i

studie i samråd nred länsmuseét.

Det är viktigt an urnytûa och bevara de stöne
sammanhängande naturliga grönstråk och
grönområdet i tärorten. Dessa utgörs i'r¿inlst av :
* Tumberg

* Flaskber-eet
* Hallaberget
* K¡'llinesån

i

Slu tsa ts

Här redovisad anal¡'s ger vid handen afi
Algustorp och KullingsSkör'de þrkby bör avsärhs som särskilt
riksintresseomradet

värdefull miljö respektive värdefull miljö.

För vissa delar av t¿ironen är der önskvärt an
tfijrda i nven terin gar resu herar i bevarandesk¡'d d
fbrm av "kulturreseryat" av olika an och sn,rka.

u

Grönstruktur - natur och friluftsliv
Tätorsutbyggnaden ha¡ tagit i ansprak
grönområden och obebyggd mark. Förtätningen
har len till an de gröna kilarna som fanns i det
äldre samhället har lorsvunnit och tätorterna blir
mer kompak'ta. Gator, ledningar och service
utnlttjas bäffre om vi bor tätÇ men samtidigt är
grön),'tor och utrymme viktiga lor upplevelsen.
En víktig del i grönstrukturen innebär att bevara
och uweckla grönområden, skogs- och

narurmark, parker,

Sammanfattning

alléer,

träd-gårdar,

r'äeimpediment mm. Grönstråken utgör vikriga

promenadvägar och angöringsvägar lor
nränniskorna ut till större grönområden.
Grönstråken kan utgöra ekologiskt känsliga
onrraden med både botaniskt och zoologiskt

De är vihiga konidorer och
spridningsvägar ftir flora och fauna. "Cröna
intresse.

konidorer" möjliggör lokala kreslopp
omhändertaqande av daqvanen.

och

Kesbergsskogen

* Narurområdet söder om Säveån
Om området görs mer länillgängligr for
allmänheten, kan det bli en anraktirr
rekrationsområde fìir de boende i ürorren.
Områdets natur- crch fornminnesrikedom är av
stort värde och nlåste därfìir bevara; som
naturområde.

* Neturområder ösier onr Algutstorp
Värdefullt rekearionsonlråde. Bevar¿s i
nuvarande fonn. Ekskogen utgör riksinrresse.
* Tånga hed
Hela Tånga hed är ett unikt område med sin

specifika vitrtlighet och fìir orten speciella
tradition. Uppränhållandet av omnådes karaktär är viktigt, inte minst som kulturbärare men
är'en fìjr naturm i ljön.
Det är också vikrig att genom an planrera träd
och al[éer skapa och lorsrärka nya stråk. Viktiga
slällen är:
* Utmed Centrumgatan, Allégatan, Aleden,
Ku

IIi

ngsleden,S tockho

I

nr

sr,ägen,

Wallentinsvägen, Storgatan ochBoråsr.ägen
* r\lellan bostadsområdena och industrierna
+ Utmed Västra stambarìan

För an fã en helhetssln bör en åtgärdsprogrxnr

i form av en grönplan ft)r hela tütorten och
centrumplan ftir åtgärder i den centr¡¡lr
delen av Vårgårda utarbetas.
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TECKENFORKLARING

G

Benntllgrgrönstråk

OO û

Förstärl¡ning ev grönlråk
genom alléplanterlng

GRONSTRUKTUR
FÖRDJUPAD DEL AV öVERSIKTSPLAN
FöR VARGANOI KOMMUN
VARGARDA TATORT

SKAI-A 1:30 000

I

Á')

Jord- och skogsbruk
De jord- och skogsbruksområden inom tätorten som ej avses att exploateras lorutsätts bibehållas med
n

uvarande markanvändning.

Långsiktigt bevarad ma rkanvändning
lv{ed bevarandeområden menas områden där i princip inga lorändringar av markanvändningen tãr ske.
Syftet med dem âr att lângsiktigt tillvarata befìntliga natur- och kulrurvärden och att säkra me¡k for
frilufulivet, jord- och skogsbruket. Ett bevarandebeslut begder att det inte blir tillåtet atr beb¡'gga eller
använda marken på en sätt som mowerkar syftet med bevarandet. Det innebär inte något totallorbud och
hindrar inte anlä-sgningar som står i överensstämmelse med syftet.

l
Följande områden skall särskilt uppmärksamma.

Till kategorin hör:

Ríksintressen
t del av Ky,llingsån söder om stam.banan, R.3
* del av Tånga hed, Rj
= kulturlandskapet vid Alsurstorp, R7
* Våreårda hengård med dess b¡'ggnader, kvarnanläggning gravfìilt och lossil åkermark, R6

Ovriga områden

.
.
.
.
'

Kesbergsområdet,R9
Hallaberget, inom Dl

Flaskberget,"Hjultorps dunge.InomD?
Kulturområdet vid Kullings-Skövde k¡'rka, R6

Jord- och sk oqsområden
Jord- och skogsbruksmark inom tätonen som ej redovisas lor cxploatering och resen'områden
utredn ingsonl råde For vägutb¡,egnad

s¡rt

som

"l

43
l
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Bakgrund
Syftet med detta kapitel och tillhörande karta är:
* att ge en överblick över gällande planer och lorordnanden som är styrande lor prövning enligt PBL.
* att ge en överblick över de områden som kommunen avser atdetaljplanläega eller belägga med
områdesbestämmelser under tiden fram till 2010.

* att redovisa

de områden där kommunen kommer att foreslå îorordnanden enlig andra lagar under
planperioden.
* att ange riktlinjer ftir de allmänna intressen som bör beaktas vid prövning.
* aft ge rekommendationer till miljönämnden lor prövning av bygglov och ftirhandsbesked inom områden
som inte omfaftas av planer eller lorordnanden.
* att ge rekommendationer till fastighetsbildning inom samma områden.

Några begrepp
Samlad beb-vegelse

Enlig PBL 8:4

medges vissa lännader i
b¡'gglovskyldigheten lor fastigheter som lieger
uunlor detaljplaner och samlad bebye-eelse.
Denna minskning av lovplikten innebä¡ an
b¡'gglov inte behövs for onrbyegnader och
mindre tillbyggnader (kompleneringsätgärder) av
en- och n'åbostadshus sanìt lor fristå:nde
komplenrentb¡'ggnader til I dessa.

ñliljönänrnden har i beslut 133/87 giort en
bedönrning var samlad beb¡'ggelse lorelieger.
Vissa delar i perilerin av tätorten Iigger utanlor
samlad bebyggelse.

lvfiljönämnden har definierat tillb¡'ggnad av hus
utanlor samlad bebyggelse som mindre, om

Rekommendationer

fiir

b¡'ggarean är ma\ 50% av b¡'ggarean på
befìntligt hus ñre tillbyggnad.
B]'qg lovsp likt

Plan- och bygglagen ger kommunema möjlighet

att ställa högre krav på

bygglovsþldigheten
inom omr¿iden med komplicerade fìjrhållanden,
t.e\. kulnrrhisroriskr värdefulla områden där
särskild hänsy:r bör ns. På samnra sån kan
kommunerna inom områden mecl enkla lorhållanden ställa lägre krav på b,r'gglovsþ'ldigheten

än de som eäller generellt.

Eftersom

översiktsplanen ej är bindande maste områdesbestämmelser an¡ås fìir an genomfðra florändringar i b-vgglovsplikten.

beby ggelse mm

Följande områdeskategorier har använts:

D

Områden med gällande detaljplan

F

Områden med fiirordnanden eller särskilda bestãnrmelser

R

Områden med generella eller särskilda rekommendationer

,1 ,t
a+

DETALJPLANER

D

lvfed gällande detaljplan avses såväl detaljptan
upprältad enligt PBL, som fastställda stads- och

allmän väg och annan allmän väg,
enskild väg sont i större utstrÍicknin_q
används lor allmän trafìk ellerjärnväg.
Prövning av bygglov och ftirhandsbesked intill vägområde skall är'en ske
med särskild hänsyn till miljöstömingar
samt till vägens bestånd, drift eller
brukande. Prövning av bygglov och
lorhandsbesked görs efter samråd med
vägftirvaltningen.
För nedanstående vägar gäller utökat

byggnads- och avstyckningsplaner uppräftade

enligt

tidigare

Bestlimmelser
pektive plan.

for

Dl

byggnadslagstiftning.

by_egande

mm anges

i

res-

Områden med gällande detaljplan

Bebyggelse

och

fastighetsbildning
regleras av gällande detaljplan. Också

äldre planer gäller, även då
genom fìjrandetiden gån ut

D2

Områden där gällande plan

byg g¡radslorbud från vägområde.

F2:30
avses

F2:50

än d ras

Revideringsbehov

F

for

30 m byggnadsfiorbud.
Gäller riksväg {2
50 nr byggnadstìrbud.

redovisas.Omnåden där
avses upprättas anges nedan underR I

Gäller E 20
Pâ gnrnd av buller krävs
regel an
r'äsentligt större avstjind än vad ovan

FÖRoR-DN.q.NDEN ELLER

redovisats
bostadsbeby'ggelse och allmänna r'ägar.

detaljplaner
ny detaljplan

i

m¿llan ny

SÃRSKILDA BESTÃivlilrers en
Inom områden gäller fìirordnanden
eller bestämmelser inom naturvårdslaeen

$lVL) eller

R

väelagen (Vä_sL).

RE KO ) T Ì\1 E i.{D.4.TI ONE R

Prör'ning erfordras av länsm,rndisherer
innan komnlunen kan ge b1'gelor. eller
andra tillstånd.

FI

Följande om rådest¡'per redovi

RI

Stra ndskydd

Strandsþddsområde har tillkommir lor
an åt allmänheten trygga tillgången tilt
platser ftir bad och frilufuliv. I princip

råder lorbud mot upplorande av n)'a

byggnader

eller forändring av
lor befinrliga

användningssänet

R2

byggnader.
R3

B1'ggnadsftirbud mm utmed allmln
r'äg

Inom ett avstånd av l2 nleter från
vägområde skall prövning av bygglov
och lorhandsbesked ske med särskild
häns1n till trafiksäkerheten. Om
länssryrelsen vid prövning av icke

bygglovpliktig åtgard enligr

sas

Onrråd¿ utan detaljplan där sådan avses
an uppnânas, som kan bli akruellt lor
utb,r'egnad ittom planperioden. Där

detaljplan avses upprättas medges ¡
princip ej nybeby_egelse lonän
detaljplanen har vunnit laga kraft.
Område sont kan bli aktuelk lor
utby'ggnad ,ft* planperioden. Här
ingår redovisade reservområden.

Gäller inom 100 m från Säveån

Ë

O}IR¡.DEN ì\IED GENERELLA
ELLER SåRSruI,NA

17'

väglaqen utökat defta avsrånd skall
motsvarande avstand gälla. Prövningen
gäller också de s k f¡isiktsn-ianglanra på
75x75 m vid korsning mellan

R1

Område där områdesbestämnrelser
avses uppräftas. Innan områdets
lämplighet prör'ats i plan, bör inte
större fìjrändri ngar medges.
Onrråden med stora friluftsvärden
Irrom området bör ingen ny'bebvggelse

tillkomma.
R5

Områden med stora naturvärden
Inom området bör nybebvegelse
behandlas rned mycket stor
restriktivitet, nred hänsyn tilI respektive
områdes särprägel. Förhöjd lovplikt bör
inloras så an titlbyegnader av hus och

av fasader, byre av
takiäckningsmatsri3l m.fl. åreärder

omf{rgning

45

käver bygglov.

I
I

R6

Zonen omfattar Vanenfalls befintliga

Områdesbestämmelser

bör antagas.

400kV-ledning. Enligt gällande
foreskifter gäller att minsta avstånd

Områden med stora kulturvärden

mellan ledningens )ttersta fasledare och
närmaste del av by,ggnad är 19 meter
inom planlagt område. R-10 zonen
redovisas med en bredd av 200 meter.

Inom området bör

nybebyggelse
behandlas med stor restriktivitet med
hänsyn till områdets sär,prägel. Förhöjd

Inom denna zon flil

lovplikt bör inforas så att tillbyggnader
av hus och omfärgning av fasader, byte

av takräckningsmaterial m.fl.

ny

bostadsbebyggelse ej tillkomma.

åtgärder

kräver bygglov. Den öppna marken bör
bibehållas
skogsplanteringar
undvikas mellan Säveån och Vårgårda
herrgård. Områdesbesrämmelser bör

och

Rl1

Skyddszon ñrjämväg

Zonen omfaftar västra stambanan. I
närheten av järnväg skall av miljöskäl n¡'
bebyggelse eller fætighetsbildning ägnas
särskild uppmärksamhet med hänsin till

antâgâs.

buller- och eller vibrationer
R7

tågtratìken .
N,v bostadsbebyggelse ftirläggs

Onrråde nled stora narur- ocll
kulturv'ärden

Inom området bör

så

an

banverkets bullemormer klaras enligt
5:6. ñf insta avstånd bör ej undersriga 7-i
meter lrån järnr'ägen utanlor planlagde

nytrebl'ggelse

behandlas med my'cket stor restriktiviret

med hänsyn till omrâdets särpräsel.
Förhöjd lovplikt bör inftjras så an

från

områden.

R12

Sþ'ddszon ftir

fasader, blte av taktäckningsnrarerial
nr.fl. åtgärder käver bygglor,. Den
öppna marken bör hållas i r'årdar skick
utan atl skada fornlämninganra. En
trädplantering öster om k¡rkan och ösrer
om Stockholmsi'ägen bör urfloras.

ljöstörande verksarnher;
Inonr redovisade zoner

nr

fl¡'gtìlt nlnì.

tillbyegnader av hus och onrfärgning av

i

lorekomnrer risk lor nriljöstörningar.
Stor restriktivitet mot n¡' bebvggelse.
Angivna sþ'ddsomraden är preliminära.

Vid
u

lokaliseringsprövningar

kan

tlorl igare u ndersökn ingar erfordr:s.

Områdesbest¡immelser bör antagas.

RB

Om r:iden nrcd riksintresse

Utredningsonrråde som kan bli akruellr
lor åtgärder inom planperioden. Här
ingår bl a utredningsområder lor
utb¡'ggnad av E 20 och rv 42vid Degrabo

[nnan utredning sken bör stor
restriktivitet iakttas mot ny spridd

Här redovisa-s riksinrresse lor narur- och

kultur"'ård. Riksinrressen kan i flera fall
samnlanfalla med D-, F- och R-områden

N36

Siene-Landa. Varieral ålderdomlig stor

K.t3

naturbetesmarker, ädel löl'skogar, åmader
och ljunghed.
Vårgårda-Algustorp.

bebyggelse. Befintliga verksamheter fã¡

uwecklas

i en

omfanning som

mowerkar jordbruks/

skogsbruks-

respektive riksintressen.

R9

OForändradmarkanvändningfrämst

R10

jordbruksmark/ skogsmark
Stor resti'iktivitet mot åtgärder som kan
komma att störa en forßan rarionell drift.
Försiktighetszon for
högspän

n

ingsledn ingai'

f'orekonlst

ej

av

kulrurlandskap

nred

Fomlämn ingsområde med gravfält, lossi

åkermark. Klrkomiljö

I

och
hengårdsmiljö. Kvarnanläggningar och

värdefull bebygelse.

46

Genomforandet av utbyggnadsområdena kommer att st¡ras av efterfrågan på bostãder samt for mark
verksamheter. Utgångspunkten är kommunens program for bostadsflorsörjningen.

ftir

Tidsplan

Av de större exploateringsområdena avses
Algutstorpsomradet exploateras i forsta hand.
Första etappen med en 40-tal lägenheter är
möjlig att direkt bygga ut. Aktuella områden som
väntas bebyggas är Västra Tångahed och
Fagrabo- Kesberget.

För område

Investeringar

En

e.xp

jämlorande studie

exploateringsomrädena

h¡r

urförts

av

lvf

{ FAGR{BO,

Byggbiten

kostnad: 1,2 nrilj kr

O}IR. 5 FAGR{BO-TGSBERG ET
Utb¡'ggnad av ca 40lgh

I

milj kr

OIIR. 1a-d AIGUTSTORP
Utby'ggnad av 100 lgh

kostnad: 3 milj kr
Tillkommer:
gc-väg utmed Boråsvägen

kostnad: 1,2 milj kr

För utbyggnaden efter år 2010
bedöms kostnaden

De

till

loateri n ge n lor arkeo logi ska

u

ndersökn

in

gar.

arken inonl delar

av omr. 5

Fagrabo-

Kesberget, men är.en inom flera av de loreslagna
verksamhetsområdena är privatügd. Kommunen
bör öka sin innehav av strategisk viktig mark.

Utbyggnad av ca 30lgh

kostnad:

komnrer ev. kostnader an belasta

Ì\'Iarkftin,än'

tekn iska forv'a ltn in gen.

OlfR.

5

av

kostnaden for
utb¡'ggnaden av gator och va-florsörjning vid de

olika

bedöms inte orsaka stöne kommunala kostnader
fìjrutom s k generalplanekostnader. Va{e exploateringsområde avses bära sina egna kosrnader fìir
gatu- och va-utbyggnad.

¡ Oiv{R. 7

4 milj kr

planerade utbyggnadenra innebä¡ ökad

belastning på övergripande ledníngsnät och
VA-verk. Avloppsreningsverket behör'er
kapacitetshöjas tillen kosrnad av ca2 nrilj kr.
(Klarar 500 lnerligare p e) Pumpstationer
behöver kapacitetshöjas till en koshrad av 0,2
milj kr. Ledningssträckor behöver

dimensionshöjas tilt en kostnad av ?
Exploateringen av utbyegladsområdena

milj k.
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