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Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
Plankarta med bestämmelser
•
Illustrationskarta
•
Grundkarta
•
Denna planbeskrivning
•
Samrådsredogörelse
•
Fastighetsförteckning
•
Behovsbedömning av miljöbedömning
Utredningar:
•
Bullerutredning (COWI 2014-04-11, kompletterad 2014-09-15)
•
Dagvattenutredning (Vara Markkonsult AB, 2015-01-08)

Planprocess
Planen har upprättats med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900.
Normalt planförfarande används då en föreslagen detaljplan anses ha ett
allmänt intresse.

Bakgrund
Sektor Samhällsbyggnad och Vårgårda Bostäder AB initierade detaljplanläggning för en del av kv. Klockarebolet i Vårgårda tätort. Syftet var att
möjliggöra förtätning av befintlig bostadsbebyggelse i Klockarebolet samt
skapa förutsättningar för etablering av ett nytt bostadsområde mellan
Klockarebolet och industriområdena i kvarteret Svarvaren. Efter att ha
studerat förutsättningarna begärdes och godkändes av KS att få utvidga
planområdet för att möjliggöra förtätning som ovan, men på andra mer
lämpade platser runt Klockarebolet, samt göra gatunätet mer ändamålsenligt
utformat. I sammanhanget inkluderades även ett numera inaktuellt vägreservat
mellan Torggatan och Storgatan, samt delar av Postvägen och Västergatan,
där gatu- och parkmark avses ändras till kvartersmark för att möjliggöra
fastighetsregleringar. Den del av planområdet som innehåller vägreservatet
har i ett senare skede utgått ur planen p.g.a. bullerproblematik, och avses
detaljplaneras som en separat plan.

Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte och huvuddrag är att:
•
Möjliggöra påbyggnad av ett nytt våningsplan på delar av befintlig bebyggelse
•
Skapa förutsättningar för kompletterande ny bostadsbebyggelse på
platser runt kvarteret Klockarebolet för att därigenom fysiskt
integrera området med Vårgårdas centrala delar.
•
Skapa förutsättningar att göra gatunätet i området mer ändamålsenligt
genom hastighetssänkande åtgärder, kantparkering, trädplantering och
nya GC-vägar.
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Ändra markanvändning för att möjliggöra fastighetsregleringar så att dåligt nyttjad
allmän platsmark kan tas i bruk som kvartersmark.

Plandata
Planområdet är beläget i nordvästra delen av Vårgårda tätort och gränsar i
nordväst till industriområden utmed Wallentinsvägen. I övrigt är området
omgivet av bostadsbebyggelse bestående av villor och mindre flerbostadshus.
Fastigheterna nedan ligger helt eller delvis inom det aktuella planområdet:
Skövde 1:164, 2:75, 30:3 och 30:11 samt Hoberg 5:5, 10:20 och 10:27 ägs av
Vårgårda kommun och utgörs mestadels av allmän platsmark. Klockarebolet
1-5 och 7-11 ägs av Vårgårda bostäder AB och utgörs av kvartersmark.
Maskrosen 2 är i privat ägo och utgörs av kvartersmark.
Totala arealen som omfattas av detaljplanen är ca 12,5 hektar.
Planområdet utgörs huvudsakligen av ett småskaligt bostadsområde
(Klockarebolet) med flerbostadshus i två plan, stora gräsytor och stora
parkeringsplatser i områdets utkanter. I övrigt består planområdet av
omgivande gatumark, parkmark samt delar av en villafastighet.

Översikt planområdet
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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
utredningsområde för utbyggnad av E20.
Bostadsförsörjningsprogram
Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun 2012-2018, antagen av
kommunfullmäktige 2012-03-14 § 32, är kommunens bostadsförsörjningsprogram. I programmet betonas vissa av de strategiska målen i översiktsplanen, se ovan.
Gällande detaljplan
Detaljplaner som delvis berörs är:
•
Klockarebolet 1:4 m.fl., laga kraft 1972-11-14. På berörd del anger
planen främst kvartersmark för bostäder, i nordöst finns en del
parkmark.
•
Storgatan, laga kraft 1987-09-21. På berörd del anger planen
gatumark, parkmark eller kvartersmark för bostäder.
•
Kv. Gullvivan (del av Skövde 30:3), laga kraft 1991-12-19. På berörd
del anger planen gatumark och kvartersmark.
•
Stadsplan Vårgårda municipalsamhälle, laga kraft 1936-04-03.
Riksintressen
Inom planområdet finns inga riksintressen.
Behovsbedömning av miljöbedömning
Förslag till detaljplan bedöms inte ge upphov till en betydande miljöpåverkan
vilket medför att en MKB inte kommer att upprättas, se bilaga.
Behovsbedömningen antogs av KS 2014-05-14. Länsstyrelsen har inkommit
med yttrande 2014-04-03, i vilket Länsstyrelsen instämmer med kommunens
behovsbedömning.
Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2012-11-21 § 231 i uppdrag åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta detaljplan för del av det aktuella området för att
därigenom möjliggöra förtätning av befintlig bostadsbebyggelse samt skapa
förutsättningar för ny bostadsbebyggelse i områdets nordvästra del.
Kommunstyrelsen gav 2013-05-08 § 143 i uppdrag åt samhällsbyggnadssektorn att utöka planområdet och därigenom möjliggöra komplettering av
bostadsbebyggelse på fler ställen. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-18
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§ 21 att p.g.a. bullerproblematik låta den södra delen av planområdet utgå och
detaljplaneras som en separat plan.
Tidiga samråd
Ett antal tidiga samråd har hållits med fastighetsägare och boende inom och
runt planområdet. Under samråden har fastighetsägarna/boende informerats
om planen, samt givits möjlighet att komma med synpunkter som beaktats
under det fortsatta planarbetet.

Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur
Mark och vegetation

I stort sett hela planområdet är plant. Marken i bostadsområdet är ganska glest
bebyggd och täcks till stora delar av gräsytor. På vissa ställen har fyllnadsmassor använts för att skapa mindre gräsbeväxta kullar. Oxelalléer genomkorsar bostadsområdet i öst-västlig riktning medan lönnar och björkar växer
mer fritt på gårdar och grönytor. Större parkeringsplatser ligger i utkanten av
bostadsbebyggelsen och omges även dessa av gräsytor med träd och buskar.
Parkområdet i planområdets nordvästra del utgörs av ängsmark utanför GCvägarnas skötselremsor och är till viss del beväxt med björkar och andra
lövträd.
I söder och öst, utmed Backgårdsgatan och Trädgårdsgatan, omges
gaturummet på flera ställen av väl tilltagna gräsytor.
Geoteknik

Enligt en översiktlig jordartskarta utgörs marken i planområdet huvudsakligen
av sand och grovmo.
Geotekniska utredningar är utförda av Allmänna Ingenjörsbyrån 1972-02-17
samt 1976-10-07 i samband med att den sydligaste respektive mellersta
husraden byggdes. Det konstateras att marken är plan och består av ett skikt
matjord, därunder finkornig friktionsjord (mo och sand) med inslag av silt
som kan göra jorden flytbenägen. Under jordlagren finns fast överkonsoliderad lera. Leran underlagras som regel av fast lagrad friktionsjord.
Husen (de befintliga tvåplanshusen) förordas i utredningen grundläggas på
platta som konstruktivt utformas med hänsyn till att mindre sättningar inte kan
uteslutas.
Mer ingående geotekniska undersökningar bör göras vid bygglovsprövning på
respektive plats inom planområdet då detta blir aktuellt.
Förorenad mark

Det finns ingen förorenad mark inom planområdet.
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Radon

Planområdet är angivet som normalradonmark i Markradonundersökning
inom Vårgårda tätort från 1990.
Risk för skred/höga vattenstånd

Parkområdet i den nordvästra delen av planområdet utgörs delvis av mark
som riskerar att vara vattensjuk delar av året.
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.
Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Bostadsområdet Klockarebolet utgörs av likartade flerfamiljshus i två plan
med fasader i rödbrunt eller gult tegel och flacka, valmade tak. De är uppförda
mellan 1973-87. Husen ligger i nord-sydlig riktning och bildar tre husrader i
öst-västlig riktning. Mellan husen bildas mindre gårdsrum som ofta sluts i
norr och/eller söder av plank eller komplementbyggnader i ett plan. Den
mellersta husraden bryts av ett större grönområde där det förutom gräsytor
finns en större lekplats och en lägre byggnad med tvättstuga och en f.d.
panncentral. Mellan de öst-västliga husraderna löper alléer som ger området
karaktär och struktur. Parkeringsplatser ligger söder och norr om husen och
har garagelängor med fasader i mörk träpanel.
Nordväst om planområdet ligger lättare industri utmed Wallentinsvägen med
uppställningsytor och parkeringsplatser närmast planområdet.
Norr och öster om planområdet ligger bostadsområdena Gullvivan respektive
Linnéan 6. De utgörs av mindre flerfamiljshus i två plan, träfasader och
sadeltak. Öster om planområdet ligger även Missionskyrkan med ursprunglig
vitputsad kyrkolokal från 1938 och en tillbyggnad från åttiotalet i rödbrunt
tegel.
I övrigt utgörs omgivande bebyggelse av villor och mindre flerfamiljshus i
trädgårdar. Husen är av varierande ålder och har upp till två våningar och
inredd vind.
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En av alléerna i öst-västlig riktning, det centralt belägna grönområdet till höger.

Gård mellan husen, sluten med en låg byggnad mot norr.
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Föreslagen bebyggelse

Planförslaget medger att tolv av de befintliga husen i Klockarebolet, den
mellersta och södra husraden, byggs på med en extra våning. Detta skulle
kunna bli aktuellt i samband med renovering av husen, som då får tre
våningar istället för dagens två. De fem husen i den norra raden har en
annorlunda planlösning som gör dem mindre lämpliga att bygga på. Totalt
skulle en påbyggnad som ovan ge ca 100 nya lägenheter. Illustrationskartan
visar påbyggda hus endast i den sydligaste husraden (ca 50 nya lägenheter)
vilket möjliggör nybyggnation på platserna 1-5 enligt nedan. Se resonemang
om begränsning av markens bebyggande i slutet på detta stycke.
Planförslaget redovisar ny bebyggelse på sex olika platser, se orienteringskarta nedan:
1. I parkområdet i nordväst föreslås enbart garage och parkeringsplatser p.g.a.
närheten till industriområden. De kolonilotter som finns där idag föreslås
flyttas till annan plats i området.

Orienteringskarta över platser som avses få ny bebyggelse

2. Öster om den sydligaste husraden föreslås befintlig gräsmatta tas i anspråk
för mindre flerbostadshus i tre plan och ett högre punkthus i fem plan som
bildar en gemensam bullerskyddad gård in mot området. Tillsammans
beräknas husen få ca 30 bostäder.
3. Väster om den sydligaste husraden föreslås parkeringsplatsen delvis
disponeras om, samt Backgårdsgatan flyttas söderut för att tillskapa byggbar
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mark. Planförslaget redovisar ett LSS-boende i ett plan med ca sex bostäder
som får privata bullerskyddade uteplatser.
4. Söder om den sydligaste husraden föreslås parkeringsplatserna
omdisponeras, gräsytor tas i anspråk och Backgårdsgatan flyttas söderut för
att tillskapa byggbar mark. Den byggbara marken inordnar sig i befintlig
kvartersstruktur så att kommunikationsstråk bildas i nord-sydlig riktning
mellan befintliga kvarter och Backgårdsgatan. I planförslaget redovisas
parkering i tre stråk fördelade mellan sex mindre flerbostadshus i två plan
som tillsammans innehåller 24 bostäder. Husen är placerade så att en
bullerskyddad gemensam gård bildas på baksidan av varje hus.
5. Öster om den nordligaste husraden föreslås parkeringsplatserna
omdisponeras, gräsytor tas i anspråk och Trädgårdsgatans västliga gren flyttas
norrut för att tillskapa byggbar mark. I planförslaget redovisas parkering i
söder och väster. Två flerbostadshus i upp till tre plan med ca tio bostäder
vardera föreslås placeras utmed Trädgårdsgatan. En bullerskyddad gemensam
uteplats bildas mellan hus och parkering.
Merparten av de föreslagna nya bostadshusen kan nås via egen uteplats/
entrébalkong eller via loftgång med hiss för bättre tillgänglighet. En
påbyggnad av befintliga hus kräver att hiss installeras, antingen i samtliga
trapphus, eller i ett trapphus per hus med loftgång/korridor utmed den nya
tredje våningen.
Samtliga nya hus, förutom det högre av dem i område 2, kan få inredd vind. I
planförslaget redovisas främst mindre flerbostadshus. Hustyp och upplåtelseform är dock inte fastslagen i planen.
Inom befintlig bebyggelse i bostadsområdet Klockarebolet föreslås en del
komplementbyggnader tillkomma för att tillsammans med staket och häckar
(redovisas ej i illustrationskarta) bättre definiera gårdsrummen mellan vissa av
husen (främst inom den södra husraden).
Totalt redovisar illustrationskartan ca 130 nya bostäder inklusive sex
lägenheter med LSS-standard. Detta bedöms vara ett lagom antal (medelstora)
nya bostäder i området, eftersom parkering måste anordnas på kvartersmark
enligt parkeringsnormen (se stycket Parkering). Genom att låta exploateringsgraden styras av parkeringskapaciteten får planen större flexibilitet när det
gäller placering av ny bebyggelse samt påbyggnad av befintliga hus. Byggs
mer på ett ställe, byggs mindre på ett annat. Detta är en fördel då planen
kommer att genomföras i etapper under en längre tid. Det underlättar även vid
eventuella marköverlåtelser till andra exploatörer än Vårgårda Bostäder AB.
Befintlig service och verksamheter

Inom planområdet saknas såväl offentlig som kommersiell service. Direkt
norr om planområdet ligger Västerbo förskola. Centrala skolområdet ligger ca
900 m öster om planområdet. Biblioteket och Sundlergymnasiet ligger ca 600
meter öster om planområdet. Kungsgatan i Vårgårda centrum med stort utbud
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av kommersiell service ligger ca 300 m öster om planområdet. I
industriområdet nordväst om planområdet finns en stor del av Vårgårdas
större arbetsplatser.
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).
Gator och trafik
Befintligt gatunät

Backgårdsgatan, Storgatan och Trädgårdsgatan omringar bostadsområdet
Klockarebolet och utgör tillfart till de parkeringsplatser som finns i områdets
utkanter. Innanför dessa gator är bostadsområdet bilfritt. Gatorna (förutom
Trädgårdsgatans nordligaste del) har tillkommit under en tid med andra
trafikideal och har karaktär av trafikleder. De har breda och raka körbanor,
omges av öppna ytor som ger långa siktlinjer, och bjuder in till höga
hastigheter. Storgatan har måttlig genomfartstrafik medan Backgårdsgatan
och Trädgårdsgatan endast har trafik till Klockarebolet och kringliggande
bostadsområden. Enligt kringboende är fortkörning ett stort problem.
Skogsgatan är en gren från Backgårdsgatan och har bara lokal trafik. Den är
ca 12 m bred och är bara delvis asfalterad, i övrigt grusad.
Västergatan och Postvägen i planområdets östligaste del är avsedda som
lokalgator, men Västergatan har en del genomfartstrafik mellan Storgatan och
Postvägen. Man har försökt minska genomfartstrafiken genom att utforma
korsningen Postvägen-Västergatan så att man bara kan svänga vänster ut på
Postvägen.
Föreslaget gatunät

Stråket Backgårdsgatan, Storgatan och den östra delen av Trädgårdsgatan
inom planområdet föreslås få en mer urban karaktär. Körbanans bredd
minskas, kantparkering mellan trädplanteringar anordnas på gatusidan mot
Klockarebolet och farthinder i form av upphöjda GC-övergångar anläggs vid
korsningarna med Ringgatan, Nygatan, Kyrkgatan, Postvägen och i slutet av
de alléer som går genom Klockarebolet (se sektioner på plankartan del 2).
Gaturummet föreslås göras tydligare genom att häckar och/eller staket kantar
gatan mot Klockarebolet. Gatustråket flyttas närmare planområdesgräns och
de omgivande kvarteren vid korsningen med Skogsgatan, Kyrkogatan och
Västergatan (norra delen). Kurvorna blir tvärare på dessa ställen och mark
frigörs som kan användas till ny bebyggelse. Senast i samband med ovan
beskrivna åtgärder eller byggnation av bostäder, avser kommunen sänka
högsta tillåtna hastighet från 50 km/h till 30 km/h utmed Skogsgatan,
Backgårdsgatan och Storgatan väster om korsningen med Trädgårdsgatan.
Sammantaget antas åtgärderna ge en lugnare trafik och ett mer stadsmässigt
gaturum som är trevligare att röra sig i också med cykel och till fots.
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Skogsgatan avses få GC-bana (se nedan) på sydsidan och en del planteringar
och kantparkering på ena eller andra sidan omväxlande. Körbanan anordnas
slingrande mellan dessa för att hålla nere hastigheten.
Västergatan görs till återvändsgata med en vändplan i norra änden.
Därigenom förhindras genomfartstrafik. För att få plats med vändplanen
flyttas Postvägens västligaste del en bit norrut.
Parkering

I samband med bebyggelse avses befintlig parkering omdisponeras i flera
mindre grupper. Det föreslås fler antal platser i garage och färre parkeringsplatser ute, då samtliga befintliga garageplatser används medan det finns gott
om lediga parkeringsplatser. Parkeringen anordnas kompaktare så att mark
frigörs. En del av parkeringen flyttas till nuvarande parkområde i nordväst
som anses mindre lämpligt för nya bostäder p.g.a. närheten till industrier.
Infart till denna parkering sker från Backgårdsgatan utmed planområdets
västra gräns, samt norrifrån via Snickaregatan. Avståndet från bostäder till
parkering bedöms bli likvärdigt med dagens. En del av parkeringen anordnas
som kantparkering i trafikområde.
För bebyggelse som tillkommer (avser även nya lägenheter som tillkommer
vid påbyggnad av befintliga hus) ska parkering ske på kvartersmark inklusive
kantparkering i trafikområde. När det gäller LSS-boende ska parkering ej
anordnas som kantparkering i trafikområde. Området ligger i Vårgårdas
parkeringszon 2 vilket innebär att det vid nybyggnation ska finnas en
parkeringsplats/lägenhet (Parkeringsnorm för Vårgårda kommun, antagen av
KF 2010-09-22 § 93). För befintlig bebyggelse har antalet parkeringsplatser
utgått från det befintliga antalet platser, något justerat utifrån graden av
beläggning.
Transporter

Transporter och angöring (vid flytt, ambulansutryckningar, mm) till de nya
bostadshusen samt de befintliga husen i Klockarebolet sker via gångvägarna i
området. Gångvägarna utgår direkt från Backgårdsgatan, Storgatan eller
Trädgårdsgatan, eller via parkeringsplatserna.
Tillgänglighet

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

GC-vägen vid Skolgatan övergår till en mycket ringa trafikerad lokalgata som
leder ner till järnvägsstationen, busstationen, de sydliga delarna av centrum
och via Parkgatan bort mot skolområdet och Kesbergets friluftsområde.
Skolområdet går också att nå via GC-väg utmed Hantverksgatan –
Trastvägen. Marknadsplatsen nås via GC-vägen utmed Storgatan.
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GC-vägnätet avses förbättras genom att GC-vägen utmed Storgatan förlängs
utmed Backgårdsgatan och Skogsgatan och kopplas till GC-vägen utmed
Torggatan. En ny GC-väg föreslås mellan Backgårdsgatan och Skogsgatans
vändplan, och vidare mot Wallentinsvägen via Snickaregatan. Utmed den del
av Postvägen som flyttas norrut, mellan Västergatan och Trädgårdsgatan,
anordnas separat GC-väg. Utmed Trädgårdsgatan på sträckan mellan

Utdrag från ”Gång- och cykelnätsstruktur i Vårgårda tätort”
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Storgatan och Postvägen föreslås trafikområdet (område märkt T på
plankartan) inrymma en GC-väg. Gångvägen som går genom parken mot
industriområdena i nordväst säkras genom tillkommande kvartersmark med
servitut. En gångpassage kan säkras med servitut genom område 4 (se stycket
Föreslagen ny bebyggelse), ifall denna mark säljs till annan fastighetsägare.

Förstorat utsnitt ur GC-karta
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Teknisk försörjning
Vatten och Avlopp

De befintliga byggnaderna är anslutna till kommunalt VA-nät. Även
tillkommande byggnader avses anslutas till kommunalt VA-nät. På en del
ställen går befintliga ledningar under mark som i planen föreslås vara
byggbar.
Krav på lokalt omhändertagande av dagvatten genom fördröjningsmagasin
ska ställas vid nybyggnad. Enligt utförd dagvattenutredning har befintligt
dagvattensystem i området ganska god kapacitet att klara befintliga
förhållanden. Eventuell avledning samt långsam tömning av
fördröjningsmagasin avses kunna ske till befintligt dagvattensystem.
Brandposter finns på flera platser inom planområdet och har en kapacitet på
minst 900 liter/minut. Det är aldrig mer än 1000 meter till en brandpost inom
planområdet.
Fjärrvärme

De befintliga byggnaderna är anslutna till fjärrvärmenätet. Ledningen kommer
söderifrån via Nygatan och grenar ut sig inne i planområdet. Ett stycke av
huvudledningen och en av grenarna går via mark som i planförslaget avses
bebyggas. Tillkommande byggnader avses anslutas till fjärrvärmenätet.
El och tele

Vattenfall är ansvarig för eldistribution till området.
TeliaSonera Skanova Access AB har ledningar i området. Inom kvartersmark
finns ett u-område som delvis har fått en ny sträckning.
Pema Radiosystem AB har optokabel i området, huvudsakligen invid
fjärrvärmeledningarna, se ovan.
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

För planen har tagits fram en bullerutredning (COWI, 2014-04-11,
kompletterad 2014-09-15). I denna visas att bullernivåerna vid vissa av de
föreslagna husen överskrider gällande riktvärden i huvudregeln enligt
Boverkets allmänna råd. Huvudregeln accepterar en ekvivalent bullernivå
utomhus vid fasad på 55 dB(A), maximal bullernivå utomhus på uteplats på
70 dB(A). Ljudnivåerna inomhus regleras enligt BBR och tas ej vidare upp
här.
Alla i planen föreslagna hus (inklusive påbyggda befintliga) uppfyller inte
kraven enligt huvudregeln i Boverkets allmänna råd. De ekvivalenta
bullernivåerna ligger här i vissa fall i intervallet 55-60 dB(A). I samtliga
avstegsfall utom ett (där ”ljuddämpad sida” får upp till 51d(B)A), går det att
anordna en tyst/ljuddämpad sida (högst 50 d(B)A ekvivalent bullernivå) mot
vilka hälften av bostadsrummen måste orienteras. Gemensam eller privat
uteplats ska orienteras mot tyst/ljuddämpad sida där den maximala ljudnivån
inte överskrider 70 dB(A) och den ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 55
d(B)A. Då de föreslagna husen innebär komplettering av tät bebyggelse med
närhet till Vårgårda centrum och järnvägsstationen, bedöms avsteg från
huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd vara tillämpbart enligt ovan.
En kompletterande bullerutredning har utförts där de ekvivalenta
bullernivåerna från vägtrafik och spårtrafik har räknats samman. Detta ligger
utanför Boverkets riktlinjer, men har ändå utförts för att kontrollera att
bullernivåerna inte skiljer sig markant från de som erhållits för varje trafikslag
separat. Detta bedöms inte vara fallet.
Utmed stråket Backgårdsgatan – Storgatan t.o.m. Trädgårdsgatan samt
Skogsgatan, avser kommunen sänka högsta tillåtna hastighet från 50 km/h till
30 km/h. Denna åtgärd leder framför allt till sänkta maximala bullernivåer vid
befintliga hus utmed dessa gator och neutraliserar de annars ökade
bullernivåerna som skulle kunna förväntas för enstaka fastigheter i samband
med flytt av vissa gator.
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.
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Organisatoriska frågor
Tidsplan

Detaljplaneförslaget beräknas bli antaget under februari 2015.
Genomförandetid

Genomförandetiden är tio år från det datum detaljplanen vinner 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. Vårgårda
Ångfabrik är ansvarig för fjärrvärme.
Avtal

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten ansvarar för kostnader i samband
med framtagande av detaljplan. Kommunens kostnader regleras i ett särskilt
planavtal mellan kommunen och Vårgårda Bostäder AB. Flytt av gator
bekostas och utförs av Vårgårda kommun. Kostnaderna kan komma att
regleras i exploateringsavtal beroende på omständigheterna för varje åtgärd.
Omdisponering av parkering bekostas av fastighetsägaren eller regleras i
exploateringsavtal.
Fastighetsrättsliga frågor
Markägande

Skövde 1:164, 2:75, 30:3 och 30:11 samt Hoberg 5:5, 10:20 och 10:27 ägs av
Vårgårda kommun. Klockarebolet 1-5 och 7-11 ägs av Vårgårda bostäder AB.
Maskrosen 2 är i privat ägo.
Fastighetsbildning

Fastighetsregleringar under genomförandetiden avses ske enligt nedan:
1. Del av Skövde 30:3 (orange), gatu- och parkmark, överförs till
Klockarebolet 1, 4 och/eller 5, kvartersmark, alternativt slås samman med
delar av Klockarebolet 1, 4 och/eller 5 till nya fastigheter. Detta antas ske
etappvis i takt med att utbyggnaden av området sker.
2. Del av Skövde 30:3 (orange) och 1:164 (blå), parkmark, överförs till
Klockarebolet 9, 10 och/eller 11, kvartersmark.
3. Del av Skövde 30:3 (orange), gatu- och parkmark, och Skövde 2:75 (grön)
överförs till Maskrosen 2.
4. Del av Maskrosen 2 (grön), kvartersmark, överförs till Skövde 2:75,
gatumark.
5. Del av Skövde 2:75 (grön) och 30:11 (blå), gatumark, överförs till
Maskrosen 3 och 4, kvartersmark.
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6. Del av Skövde 3:30 (blå), parkmark, överförs till Linnéan 1 och/eller 2,
kvartersmark.
7. Del av Klockarebolet 1 (grön), kvartersmark, överförs till Skövde 30:3,
gatumark.
Gångvägen som går genom parken mot industriområdena i nordväst kan
säkras genom tillkommande kvartersmark med servitut.
En gångpassage kan säkras med servitut genom område 4 (se stycket
Föreslagen bebyggelse), ifall Vårgårda Bostäder AB säljer denna mark till
annan fastighetsägare.

Mark som avses överföras till andra fastigheter

Tekniska frågor
Vatten och avlopp

Vårgårda kommun ansvarar för VA-nätet fram till fastighetsgräns. Ifall en ny
byggnad/väg placeras över befintlig VA-ledning kan denna behöva flyttas.
Flytten bekostas i så fall av exploatören.
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Fjärrvärme

Vårgårda Ångfabrik ansvarar för fjärrvärmenätet. Ifall en ny byggnad/väg
placeras över befintlig fjärrvärmeledning kan denna behöva flyttas. Flytten
bekostas i så fall av exploatören.
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 ändringar av anläggningar tillhörande TeliaSonera Skanova
Access AB föranledda av exploatering kommer att debiteras fastighetsägare/
exploatör. Minst fyra månader 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.
Pema radiosystem AB har optokabel invid fjärrvärmeledningen. Vid
nybyggnation kan den lokala anslutningen behöva ändras och det är i så fall
exploatören ansvarig för.
Buller

Det åligger exploatören att genomföra åtgärder för att motverka bullerstörningar såväl vad gäller byggnad som skyddad uteplats. Detta gäller ny
bebyggelse, samt befintlig bebyggelse ifall denna påverkas av den aktuella
åtgärden.
Ekonomiska frågor
Planekonomi

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten ansvarar för kostnader i samband
med framtagande av detaljplan. Kommunens kostnader regleras i ett särskilt
planavtal mellan kommunen och Vårgårda Bostäder AB. Övriga fastighetsägare inom planområdet betalar planavgift vid eventuell bygglovsprövning.
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Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnad Bygg- och miljö i Vårgårda
kommun på uppdrag av Kommunstyrelsen. Sören Andersson, Claes-Håkan
Elvesten samt Robert Isberg har medverkat.
SAMHÄLLSBYGGNAD BYGG och MILJÖ
Sabina Talavanic
Arkitekt SAR/MSA

Stefan Olsson
Arkitekt MSA
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