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Vårgårda växer

Nytillskott i Vårgårda

Förvaltnings AB Skräddaren har förvärvat fastigheterna Kv Muraren 17 & 
26. Tillsammans med fastigheterna Kv Muraren 1 och Kv Muraren 24 som 
redan är i bolagets ägo innebär köpet möjlighet att starta en process med 
målet att, i nära samarbete med Vårgårda kommun, utveckla attraktiva 
bostäder och affärslokaler i hjärtat av Vårgårda.   

Kvarterens huskroppar skapar en naturlig fortsättning på befintlig 
bebyggelse i söder samt en tydlig ram för en platsbildning i norr, där 
Kungsgatan och Centrumgatan strålar samman i nordost. 

Huskroppar och placering
Med sina tydliga hörn definierar husen kvarteret. Bebyggelsen öppnas 
upp för att tillåta smitvägar genom kvarteret, så som det föreslås i 

Orientering

Centrumgatan planeras bostäder i markplan som, i enlighet med gällande 
planprogram, är indragna från trottoaren och tomtgränsen med generösa 
förträdgårdar för att skapa en mer privat zon för de boende och ge 
grönska till Centrumgatan.       

Teknik och hållbarhet
Husen planeras att byggas med stommar och fasader av trä, som har 
låg klimatpåverkan, positiva hälsoeffekter i bostäder och knyter an till 
omgivande bebyggelse. Trästommen kombineras med en tung sockel och 
källarvåning för parkering av betong som kan hantera fukt, påkörningar 
och det allmänt högre slitage som hör gatulivet till, vilket gör att husen kan 
stå i många år och åldras väl.

planprogrammet för Vårgårda centrum. Byggnaderna är uppdelade i 
mindre kroppar med varierande höjd för att skapa mer variation och ge ljus 
till gård och gata. Skalan anpassas efter omgivningen. Gårdarna delas upp 
i mindre, intima grönskande rum med koppling mellan varandra och är 
delvis synliga från gatan, men som inifrån har tydliga rumsliga avslut.

Arkitektur
I utformningen av husen har relationen mellan bottenvåningarna och de 
publika rummen givits extra uppmärksamhet. De fysiska och rumsliga 
förutsättningarna skiljer sig åt beroende på om husen gränsar mot 
Kungsgatan, Centrumgatan eller Marknadsplatsen. Publika verksamheter 
planeras företrädesvis mot Kungsgatan där en tillgänglig och attraktiv 
utemiljö gränsar till affärslokaler och andra verksamheter. Mot 
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1. Torgbildning på Marknadsplatsen

Bebyggelsen inom Kv Muraren ger Marknadsplatsen 
en varierad men tydlig inramning med flera korta 
sammansatta fasader. I samband med byggandet av Kv 
Muraren föreslår byggnadsnämnden att utvecka ytorna 
mot ICA Matmagasinet, genom detta samarbete ska 
handel och stadsliv lyftas. Kopplingen mellan Kungsgatan 
och Marknadsplatsen stärks av en ny torgbildning med 
markbeläggning som uppmanar till sänkt hastighet mellan 
Kv Muraren och Matmagasinet. 

2. Befintligt hus bevaras

Det befintliga huset på fastigheten Muraren 1 som idag 
rymmer pizzeria och bostäder bevaras och rustas upp.

3. Solceller på höga tak

De högre taken nyttjas för energiframställning med 
solceller för att minska byggnadernas energianvändning.

4. Uppvuxna träd bevaras

Den stora uppvuxna trädgruppen kan bevaras då 
placering av hus och garage är gjorda med befintliga 
värden i åtanke.

5. Smitvägar

Mellan bland annat Hökvägen, Västergatan och 
Kyrkogatan skapas gångstråk som möjliggör tvärrörelser 
i staden som tidigare varit möjliga men på senare tid 
brutits.

6. Nedfart parkering

Den nedgrävda parkeringen nås från Centrumgatan, vid 
en av de anvisade utfarterna i detaljplanen. 

7. Gröna förträdgårdar

Mot Centrumgatan dras byggnaderna in från gatan och 
ger plats för planterade förträdgårdar som ger grönska åt 
gatan och privathet åt de boende.

8. Terrasser och växtlighet på låga tak

De lägre taken används antingen som terrasser för 
boende eller verksamheter eller behandlas som gröna tak 
som tar hand om dagvatten.

Situationsplan 1:500 (A1)

Etapp 1

Etapp 2
Etapp 1

Etapp 2
Etapp 3

Projektet delas in i tre etapper som byggs 
ut i turordning för att kunna erbjuda färdiga 
bostäder så snart som möjligt.

Etappindelning

Byggnader revs på 1990-talet för nybyggnation 
som inte blev av. Idag används marken som 
parkering.

Befintlig situation

Parkering utförs under mark för att möjliggöra 
gröna gårdar i gatunivå. Parkeringsanläggningen 
byggs ut enligt projektets etappindelning. 
Formen kommer av hänsynstagande till befintliga 
träd och byggnation.

Parkeringsstrategi

Framdrift och tidplan

Om förslaget får positivt förhandsbesked i juni 
beräknas grundläggningsarbete kunna påbörjas 
kring årsskiftet 2021/2022 och byggande av 
etapp 1 kan ske huvudsakligen under 2022. 
Målsättningen är att etapperna löpande tar vid 
efter varandra.

Projektet omfattar nybyggnation om ca 9 900 m2 
BTA (bruttototalarea) totalt, där ca 5 150 m2 BTA 
byggs i en första etapp, 4 750 m2 BTA  byggs i en 
andra etapp och det befintliga huset på 
Kv Muraren 1 renoveras i en tredje etapp.

Beräknad lägenhetsfördelning

Huvudsakligen kommer det byggas lägenheter med två och 
tre rum och kök, då de är lägenhetsstorlekarna som vi oftast får 
efterfrågningar om, men det kommer också byggas ett mindre antal 
små och lite större lägenheter för att även möta de behoven.

Sammanställning, alla antal är ungefärliga:

5 rok  3 st
3 rok  40 st   
2 rok  55 st
1 rok  12 st
Totalt   110 lägenheter
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Arkitektur

Gatuperspektiv från Kungsgatan

Framträdande fris 
ger trävolymerna en 
tydlig grund att stå 
på och en naturlig 
plats för skyltning.

Bröstning som håller 
samma nivå som tät 
del av balkongfront 
skapar horisontellt 

band.

Minskad bredd på 
panel för att förstärka 

djupeffekt i fasad. 

Sockelvåning i 
betong som tål 

slitage och ger huset 
en stadig grund.

Skyltfönster 
med bredd likt 

bostadsfönster, för 
harmoni i fasad, 

men med reslighet 
anpassad för 

verksamheter.

Pilaster som återkom-
mer i sockelvåning ger 
fasaden en vertikalitet 
och överordnad rytm.

Fasadordning

Fasaden har olika 
ordningar som rytm 

och hierarkier. Dessa 
skapas med variation 

i material, djup och 
detaljering.

Uppdelade huskroppar

För att anpassa huskropparnas skala till 
omgivande bebyggelse har projektet 
delats upp i mindre delar. Mellan husen 
finns ofta smitvägar för att tillåta de 
boende i kvarteret och andra att snedda 
över tomten. Med de för Vårgårda 
typiska släppen mellan byggnader 
möter gårdarnas lummiga grönska 
Centrumgatan och Kungsgatans affärsliv 
och rörelse. Sockeln behandlas lika i 
alla hus med trävolymer i olika nyanser 
som ställs ovanpå. Sockeln blir därmed 
sammanbindande och trävolymerna ger 
variation.

I omgivningen finns äldre bevarad 
bebyggelse som står i dialog med ny 
bebyggelse i varierande skala. Vårgårda 
centrum kännetecknas av en fin blandning 
av tider och stilar vilket förstärks ytterligare 
med byggandet av Kv Muraren. 
I kvarteret möter de nya husen äldre med 
en liknande skala och detaljeringsnivå. 
Husen ges en färgskala som binder 
samman äldre och nyare bebyggelse. Det 
befintliga husets fasad mot Kungsgatan 
återställs till ett mer ursprungligt utseende 
genom att en sentida tillbyggnad tas bort 
och att huset renoveras.

Nytt och befintligt i samklang Variation i uttryck

Likt omgivande bebyggelse ska 
träfasaderna i Kv Muraren gå i en varm 
jordig färgskala och med träets struktur 
fortfarande synlig. Kulörerna är utvalda 
för att harmonisera med varandra och 
omgivande hus. Även sockeln i betong ges 
en varmare ton och materialitet som landar 
på ett självklart sätt i marken och dess 
material. Färgerna ger en variation som 
bryter ner skalan på ett naturligt sätt.
Fasaderna utgår från en grundkomposition 
inom vilken fönstersättning och detaljering 
varieras.
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Fasader och sektioner

Torg/Trottoar
10,5 m

Förgård
3 m

Förgård
2 m

Körbana
6 m

Körbana
6,5 m

Trottoar
3 m

Trottoar
8 m

Trottoar
3 m

Tvärsektion från väst till öst 1:250 (A1)

Parkering utförs under mark för att möjliggöra gröna gårdar 
och tvärpassager i gatunivå. Husen får höjder som relaterar 
till omgivande bebyggelse. Beräknade byggnadshöjder 
är markerade i sektionen. Mot Kungsgatan placeras 
huvudsakligen affärer och verksamheter. Vid gatans norra 
ände breddas trottoaren för att möjliggöra torgliv.

Fasader mot Marknadsplatsen 1:250 (A1)

Kvarteret möter Marknadsplatsen med varierade fasader.

Fasader mot Centrumgatan 1:250 (A1)

Byggnationen är uppdelad i mindre kroppar som varierar i 
färger som relaterar till omgivande bebyggelse.

ca 13m
ca 11,5m

Gatusektion i enlighet med 
föreslagen typsektion för 
Centrumgatan i planprogram.

Mot centrumgatan ligger framförallt 
bostäder som får förträdgårdar som ger 

grönska till gaturummet och privathet för 
bostäderna på bottenvåningen.

Nedfart till garage Gångväg i förlängningen av 
Hökvägen

Smitväg över gård till 
Kungsgatan
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Fasader och sektioner

Längdsektion från norr till söder 1:250 (A1)

Parkering utförs under mark för att möjliggöra gröna gårdar och 
tvärpassager i gatunivå. Beräknade byggnadshöjder är markerade 
i sektionen.

Fasader mot Kungsgatan 1:250 (A1)

Kungsgatan förstärks som handelsgata med nya 
verksamhetslokaler i bottenvåningen. Det befintliga 
huset på fastigheten Kv Muraren 1 behålls och renoveras 
till ett mer ursprungligt utseende mot Kungsgatan. Ny 
bebyggelse är uppdelad i mindre kroppar som varierar i 
färger som relaterar till omgivande bebyggelse.

Fasadvarianter

Utifrån en grundkomposition med en markerad 
sockelvåning, pilastrar och horisontella band kan 
fasaden varieras med till exempel fönstertyper, 
fasadfärg, panelbredder och fönsterplaceringar. 
Dessa typer används intill varandra för att skapa 
variation. Alla typer är tidiga förslag som förfinas 
inför bygglovsansökan.

Centrerade vädringsfönster

Horisontella förskjutna fönster

Vertikala fönsterpar

I soliga sydvästlägen på 
taket föreslås terrasser 
med pergola

Gångväg i förlängningen 
av Hökvägen

Smitväg över gård till 
Centrumgatan

Kv Muraren 1 med 
återställd fasad mot 
Kungsgatan

Gröna gårdar i gatunivå Förträdgårdar skapar 
privathet för boende på 
markplan.

Ramp till parkering, nås 
från Centrumgatan

Parkeringsanläggning

Bevarade uppvuxna träd

ca 20,5m

ca 13m

ca 16m

ca 10m
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Småstadens kvaliteter

Projektet ägs och drivs av Förvaltnings AB Skräddaren.

Vi är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar centralt belägna 
hyresfastigheter i Vårgårda och Herrljunga. Bolaget grundades 1996 
efter att den första fastigheten förvärvades, fastighetsbeteckningen 
på denna fastighet är “Skräddaren” och därav namnet på bolaget. 
Vi på Förvaltnings AB Skräddaren strävar alltid efter att du som 
kund ska vara nöjd med ditt boende samt boendets omgivning.

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till oss på: 
info@skraddarenab.se

Marknadsplatsen från norr

Tydliga socklar
Uppdelning mellan sockel och övre våningar

Jordtoner och indragna fasadliv 
Varma jordtoner och indragna fasadliv för balkonger

Bekanta gestalter
Genom att stärka det befintliga skapas en kontinuitet i området.

Karaktärer i området Projektutvecklare


