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Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Illustrationskarta
• Grundkarta
• Denna planbeskrivning
• Fastighetsförteckning

Planprocess 

Planen upprättas med standardförfarande (prop 2013/14:126 sida 74).
Standardförfarande kan användas då en föreslagen detaljplan:

• Är förenlig med översiktsplan samt Länsstyrelsens 
granskningsyttrande över den.

• Inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse.

• Inte väntas medföra en betydande miljöpåverkan (5 kap. 7 § PBL).

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag är att:
• Möjliggöra nya bostäder i Vårgårda tätort där färdigbyggd 

infrastruktur finns samt närhet till kommersiell och offentlig service.
• Ändra markanvändning i vägreservat från gatumark till bostadsmark 

för att möjliggöra fastighetsregleringar.

Bakgrund

Det aktuella området ingick från början i Detaljplan för del av Klockarebolet 
m.fl., laga kraft 2015-03-18, men lyftes ur planen då trafikbullernivåerna i 
området överskred Boverkets riktlinjer. Planläggandet av området sköts upp i 
väntan på att en ny förordning gällande trafikbuller trädde i kraft 2015-06-01.

Södra delen av planområdet ägs av kommunen och utgörs av gräsmatta och 
lövträd. Här föreslås att ett mindre bostadshus i två plan med ca åtta 
lägenheter byggs. Resten av området utgörs av privatägda villafastigheter. Ett 
vägreservat som inte längre är aktuellt går genom planområdet mellan 
Torggatan och Storgatan. Reservatet ingick i kommunens dåvarande plan för 
utbyggnad av genomfart mellan Kullingsleden och Storgatan.

Postadress: , 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 vx ● Fax: 0322-60 09 60 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se



SAMRÅDSHANDLING
Sida

5(13)

Plandata 

Planområdet är beläget i västra delen av centrala Vårgårda. Det begränsas 
norrut av Skolgatan, söderut av Torggatan, västerut av villakvarter utmed 
Nygatan och österut av bostadsområdet Ringblomman. 

Planområdet utgörs av delar av fastigheterna Hoberg 1:96 (gatumark, 
parkmark och bostadsmark), Hoberg10:22 (gatumark, parkmark och 
bostadsmark), Ringblomman 2 (bostadsmark) samt Pionen 4, 7 och 8 
(gatumark, parkmark och bostadsmark).
Hoberg 1:96 ägs av Vårgårda kommun, Ringblomman 2 ägs av Vårgårda 
Bostäder AB, övriga fastigheter ägs privat.

Totala arealen som omfattas av detaljplanen är ca 4 650 kvm.

Området utgörs av villafastigheter i norr och ett lövskogsparti i söder som 
övergår till gräsmatta närmast Torggatan. Omgivningen består av mindre 
flerbostadshus i öster, och i övrigt villor. 

Översikt planområdet. För en mer detaljerad karta över planområdet med fastighetsgränser, 
mm, se grundkartan.

Postadress: , 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 vx ● Fax: 0322-60 09 60 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se



SAMRÅDSHANDLING
Sida

6(13)

Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer
Gällande översiktsplan för Vårgårda kommun, antagen 2006-06-07 KF § 43, 
har som strategiska mål bland annat:

• Att skapa centralt boende för äldre och yngre
• Att ny bebyggelse tillkommer där infrastruktur redan finns
• Närhet till skola och annan samhällsservice är väsentlig

Möjligheter till utbyggnad av nya bostäder i tätorten är begränsade av flera 
faktorer, bl.a. riksintressen för natur- och kulturvård, Västra stambanan och 
E20.

Bostadsförsörjningsprogram
Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun 2012-2018, antagen av 
kommunfullmäktige 2012-03-14 § 32, är kommunens bostadsförsörjnings-
program. I programmet betonas vissa av de strategiska målen i översikts-
planen, se ovan.

Kommunala beslut

Detaljplan för del av Klockarebolet m.fl.
Kommunstyrelsen gav 2012-11-21 § 231 i uppdrag åt samhällsbyggnads-
sektorn att upprätta detaljplan för del av Klockarebolet m.fl. för att därigenom 
möjliggöra förtätning och komplettering av befintlig bostadsbebyggelse.
Kommunstyrelsen gav 2013-05-08 § 143 i uppdrag åt samhällsbyggnads-
sektorn att utöka planområdet och därigenom möjliggöra komplettering av 
bostadsbebyggelse på fler ställen. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-18 
§ 21 att p.g.a. bullerproblematik låta den södra delen av planområdet utgå och 
detaljplaneras som en separat plan (aktuell plan).

Start-PM
Kommunstyrelsen gav 2015-06-17 § 180 i uppdrag åt Samhällsbyggnad/
Bygg- och Miljö att upprätta detaljplan för det aktuella området.

Gällande detaljplan
Detaljplaner som delvis berörs är:

• Storgatan, laga kraft 1987-09-21. På berörd del anger planen gatumark, parkmark eller 
kvartersmark för bostäder.

• NV Centrum, laga kraft 1987-07-06. På berörd mark anger planen 
kvartersmark för bostäder.

Riksintressen
Inom planområdet finns inga riksintressen.

Behovsbedömning av miljöbedömning
Det aktuella området har ingått som en del av Detaljplan för del av 
Klockarebolet m.fl. och behovsbedömts i det sammanhanget. Detaljplanen 
bedömdes inte ge upphov till en betydande miljöpåverkan vilket medförde att 
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en MKB inte upprättades. Då inga avgörande förändringar ägt rum i området 
sedan behovsbedömningen antogs av KS (2014-05-14), bedöms ingen skäl 
finnas för en ny behovsbedömning.

Förutsättningar och förändringar

Natur och kultur 
 
Mark och vegetation
Planområdets norra del består av villa trädgårdar. I söder växer lövskog som 
övergår i gräsmatta närmast Torggatan. Planområdet är i stort sett helt plant.

Geoteknik
Geoteknisk undersökning har utförts 1980 av Allmänna Ingenjörsbyrån AB i 
samband med Kullingsledens projektering. Vid ledens anslutning till 
Torggatan (ca 60 meter från föreslagen byggrätt) konstateras att jordlagren 
överst utgörs av sand, lokalt med inslag av mindre lerskikt, till mellan fyra 
och sex meters djup. Därunder ligger fast lera med silt- och sandskikt lokalt 
med varvig struktur. Lerans vattenkvot varierar mellan 20–30%. Sondering 
har gjorts ner till 14 meters djup utan att berg påträffats.

Vid schaktning under grundvattenytan kan svårigheter uppstå p.g.a. förekomst 
av starkt flytbenägna jordlager. Schaktning under grundvattenytan ska därför 
studeras och planeras innan arbetet påbörjas.

Mer ingående geotekniska undersökningar bör göras vid bygglovsprövning då 
detta blir aktuellt.

Förorenad mark
Planområdets användning hittills har inte givit upphov till förorenad mark.

Radon
Området är klassat som normalriskområde  i Markradonundersökning inom 
Vårgårda tätort från 1990. Det innebär att byggnader ska uppföras med 
radonskydd.

Fornlämningar
Strax utanför planområdet finns på fastigheten Skövde 1:94 en fast 
fornlämning av typen fyndplats med RAÄ-nummer Kullings-Skövde 41:1. En 
yxa i grönsten är upphittad på platsen. En särskild arkeologisk utredning har 
genomförts av Västarvet/Lödöse museum (projekt 11712, 2014-04-08) utan 
att några lämningar av arkeologiskt eller antikvariskt värde har påträffats. 
Länsstyrelsen har därför meddelat (2014-04-09) att det i planområdet inte 
finns konflikter ur antikvarisk synpunkt. 
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Planområdets södra del. Gräsmattan närmast Torggatan som föreslås bebyggas med ett 
mindre flerbostadshus. Till höger området Ringblomman.

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse  
Planområdets södra del saknar bebyggelse. I norr finns en villa i ett- och ett 
halvt plan som ligger delvis inom planområdet.

I väster och söder ligger villor och mindre flerfamiljshus i trädgårdar. Husen 
är av varierande ålder och har upp till två våningar och inredd vind. I öster 
ligger bostadsområdet Ringblomman från 1980-talet. Det utgörs av mindre 
flerbostadshus i upp till två plan. Norr om planområdet ligger parkerings-
platser tillhörande bostadsområdet Klockarebolet.

Föreslagen bebyggelse
Utmed Torggatan i områdets södra del redovisas ett mindre flerbostadshus i 
två plan. Det får ca åtta lägenheter. Det är placerat så att en tyst/ljuddämpad 
sida mot norr skapas mot en gemensam gård som bullerskyddas av det 
föreslagna huset samt komplementbyggnader. Lägenheterna avses bli 
genomgående och nås via egen uteplats/entrébalkong.

Befintlig service och verksamheter
Inom planområdet saknas såväl offentlig som kommersiell service. Centrala 
skolområdet ligger ca 8-900 m öster om planområdet. Biblioteket och 
Sundlergymnasiet ligger ca 500 meter öster om planområdet. Kungsgatan i 
Vårgårda centrum med butiker och annan kommersiell service ligger ca 300 
m öster om planområdet. En större matbutik ligger vid Torggatan ca 150 
meter sydöst om planområdet

Föreslagen service och verksamheter
Ingen ny service eller nya verksamheter är tänkta att tillkomma inom 
planområdet då det anses räcka med det som finns i närområdet (se ovan).
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Gator och trafik 

Befintligt gatunät
Det finns inga gator inom planområdet. 

Direkt söder om planområdet går Torggatan som är en del av länsväg 1902 
och har Trafikverket som väghållare. Den ingår i Vårgårdas huvudvägnät och 
har ganska omfattande genomfartstrafik. Inga utfarter från planområdet mot 
Torggatan får anordnas.

Föreslaget gatunät
Inga nya gator på allmän platsmark föreslås anordnas. 

Parkering 
Parkering avses anordnas i vinkeln mellan Pionen 4 och 7, med tillfart från 
befintlig parkering i Ringblomman. Området ligger i Vårgårdas parkeringszon 
2, vilket innebär att det vid nybyggnation ska finnas en parkeringsplats per 
lägenhet i flerbostadshus (Parkeringsnorm för Vårgårda kommun, antagen av 
KF 2010-08-22 § 93).

GC-vägar markerade som röda, streckade linjer.
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GC-vägnät
GC-väg finns utmed Torggatan-Parkgatan och går till järnvägsstationen, 
busstationen, de sydliga delarna av centrum, skolområdet och Kesbergets 
friluftsområde. På visst avstånd från planområdets norra del nås GC-väg 
utmed Storgatan till de norra delarna av centrum.

Transporter
Transporter och angöring (vid flytt, ambulansutryckningar, mm) avses ske via 
parkeringsplatser och/eller gångvägar inom kvarteret.

Tillgänglighet
I samband med nybyggnad ska marken utformas så att tillgänglighet erhålles 
för personer med funktionsnedsättning i den omfattning som krävs enligt 
gällande BBR-normer.

Teknisk försörjning

Vatten och Avlopp 
Tillkommande byggnader avses anslutas till kommunalt VA-nät. Ledningar 
finns utanför planområdet i Torggatan, Nygatan och Skolgatan. Krav på lokalt 
omhändertagande av dagvatten ska ställas vid nybyggnad om detta är möjligt, 
annars kan anslutning till befintliga dagvattenbrunnar göras.

Brandpost finns i planområdesgräns vid Torggatan och har en kapacitet på 
minst 900 liter/minut. Det är aldrig mer än 1000 meter till en brandpost inom 
planområdet. 

El och tele 
Vattenfall är ansvarig för eldistribution till området.
TeliaSonera Skanova Access AB har ledningar i området.
Vårgårda kommun och Pema Radiosystem AB har optokabel i området.

Fjärrvärme
Tillkommande byggnader avses anslutas till fjärrvärmenätet. Ledning finns 
utanför planområdet i Torggatan.

Avfallshantering
Hantering av avfall ska ske enligt kommunens renhållningsordning. 
Avfallshanteringen ombesörjes idag av Ragnsells AB.

Vid beviljande av bygglov skall arbetsmiljön beaktas i samband med tömning 
av avfallskärl. Renhållningsentreprenören skall kunna stanna på ett 
trafiksäkert sätt på fastigheten eller i nära anslutning och backning tillåts 
endast i samband med vändning. 

Soprum skall anläggas vid fastighetsgräns eller en av kommunen godkänd 
plats inom rimligt gångavstånd. Soprummet samt dragvägar skall anläggas på 
ett sådant sätt att gällande arbetsmiljöregler uppfylls.
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Störningar 

Buller 
Det aktuella området ingår i den bullerutredning som togs fram för Detaljplan 
för del av Klockarebolet m.fl. (COWI, 2014-04-11, kompletterad 2014-09-
15). Av denna framgår att det föreslagna huset utmed Torggatan får 
ekvivalenta bullernivåer på som mest 63 dB(A) vid gatufasaden. För att klara 
de bullerregler som trätt i kraft 2015-06-01 genom Förordning (2015:216) bör 
minst hälften av bostadsrummen vändas mot en sida där den ekvivalenta och 
maximala bullernivån vid fasad inte överskrider 55 dB(A) respektive 70 
dB(A) mellan kl 22-06. Det föreslagna husets norra fasad klarar dessa krav 
med god marginal. Dock förutsätts det att lägenheterna utformas 
genomgående.

Det befintliga huset i planområdets norra del får ekvivalenta bullernivåer på 
som mest  58 dB(A) vid husets sydöstra fasad. Som ovan bör minst hälften av 
bostadsrummen vändas mot en sida där den ekvivalenta och maximala 
bullernivån vid fasad inte överskrider 55 dB(A) respektive 70 dB(A) mellan 
kl 22-06. Husets nordvästra fasad klarar dessa krav förutom att det övre planet 
får maximala bullernivåer på upp till 71 dB(A). 

För uteplats i anslutning till byggnad gäller enligt Förordning (2015:216) att 
ekvivalent och maximal bullernivå inte bör överskrida 50 dB(A) respektive 70 
dB(A). Detta uppnås vid det föreslagna huset vid Torggatan. Vid det 
befintliga huset klaras den maximala bullernivån medan den ekvivalenta når 
upp till 52-53 dB(A).

Kommunen bedömer att avvikelserna från föreliggande bullerregler är 
acceptabla, då det rör sig om ett befintligt hus som ligger i en del av 
planområdet där intentionen med detaljplanen inte är att möjliggöra nya 
bostäder utan att ändra markanvändning för att kunna genomföra 
fastighetsregleringar.

Riskbedömning
Det bedöms ej föreligga några särskilda risker inom planområdet.

Genomförande

Under Genomförande redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska 
och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Dessa redovisade 
uppgifter har ingen rättsverkan.

Organisatoriska frågor
Tidsplan
Planförslaget beräknas vara ute på samråd under tredje kvartalet 2015 och på 
granskning under fjärde kvartalet 2015. Detaljplanen beräknas bli antagen 
under första halvåret 2016.
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Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap, ansvarsfördelning
Vårgårda kommun är huvudman för allmän platsmark. Vårgårda kommun är 
huvudman för vatten- och avloppssystem fram till fastighetsgräns. Vattenfall 
är ansvarig för eldistribution. Skanova är ansvarig för telenätet.

Fastighetsrättsliga frågor

Markägande
Hoberg 1:96 ägs av Vårgårda kommun, Ringblomman 2 ägs av Vårgårda 
Bostäder AB, övriga fastigheter ägs privat. 

Mark som avses överföras till andra fastigheter.
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Fastighetsbildning
Fastighetsregleringar under genomförandetiden avses ske enligt nedan:

1. Del av Hoberg 1:96 (orange), kvarters-, gatu- och parkmark, överförs till 
Ringblomman 2, kvartersmark.

2. Del av Hoberg 1:96 (blå), kvarters-, gatu- och parkmark, överförs till 
Hoberg 10:76, kvartersmark.

Tekniska frågor

Vatten och avlopp 
Vårgårda kommun ansvarar för VA-nätet fram till fastighetsgräns.

El och tele 
Vattenfall Eldistribution AB är ansvarig för eldistribution till området. Enligt 
kundavtalet, Nät 2009 K § 7.3, får inte byggnader uppföras, marknivån 
ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av 
nätägarens anläggningar. Kabelanvisning i fält begärs av Vattenfall innan 
arbete påbörjas. Eventuella flyttningar av ledningar inom planområdet utförs 
av Vattenfall men bekostas av exploatören. Beställning bör göras minst sex 
månader i förväg.

Eventuella anläggningar tillhörande TeliaSonera Skanova Access AB 
föranledda av exploatering kommer att debiteras fastighetsägare/exploatör. I 
god tid innan arbeten påbörjas i närheten av Skanovas anläggningar ska 
beställning på eventuell undanflyttning ha inkommit till Skanova. Beställning 
på utsättning ska inkomma till Skanova i god tid, minst fyra dagar före önskad 
utsättning.

Ekonomiska frågor

Planekonomi
Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten ansvarar för kostnader i samband 
med framtagande av detaljplan. Plankostnad tas ut vid markförsäljning eller 
bygglovsprövning. 

Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnad Bygg- och miljö i Vårgårda 
kommun på uppdrag av Kommunstyrelsen. Sören Andersson och Claes-
Håkan Elvesten har medverkat.

SAMHÄLLSBYGGNAD BYGG och MILJÖ

Sabina Talavanic Stefan Olsson
Arkitekt SAR/MSA Arkitekt MSA

Postadress: , 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 vx ● Fax: 0322-60 09 60 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se
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