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Detaljplan för 
del av Skövde 2:74 m fl.
Vårgårda tätort, Västra Götalands län

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

Till detaljplanen hör följande handlingar:
- Plankarta med bestämmelser
- Illustrationskarta
- Denna planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Fastighetsförteckning

Utredningar
- Planutredning tillfartsväg till Kesbergskolan 

BAKGRUND 

Planområdet ligger centralt i tätorten med anslutning till centrala skolområdet. Frågan om 
tillfartsväg till skolområdet har varit föremål för diskussion vid flera planeringstillfällen då 
diskuterades olika alternativa lösningar för anordnande av tillfartsvägen. 

Den sista utredningen gjordes i samarbetet mellan Tekniska och Miljöförvaltningen under 
år 2008-2009. Utredningen resulterade med kommunstyrelsen beslut, daterat 2009-10-07 
KS § 157, om att infart till centrala skolområdet möjliggörs från Trastvägen. Genom sitt 
beslut gav kommunstyrelsens i uppdrag åt Miljönämnden att av göra erforderliga 
ändringar i detaljplanen för området för att möjliggöra säkerställande av tillfartsvägen.

I samband med detaljplan har kommunen anlitat Vara Markkonsult att ta fram ett 
skissförslag för utformning av gator och parkeringsytor inom planområdet. Skissförslaget, 
daterat 2010-09-10, har används som underlag i planarbetet. 

Planarbetet har bedrivits med normalt planförfarande.
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PLANDATA

Planområdet är centralt beläget i Vårgårda tätort och omfattar fastigheterna del av 
Skövde 2:74, del av Skövde 3:40 samt del av Skövde 3:6. Området gränsar till Allégatan i 
väster, befintlig bostadsbebyggelse i söder och norr och till centrala skolområdet i sydost.

All mark inom planområdet är kommunägd och består till största delen av befintlig 
gatumark, skolområde med tillhörande skolbyggnader samt park. Totala arealen som 
omfattas i detaljplanen är ca 15 000 m2. 

SYFTE 
Planens syfte och huvuddrag är att:

- Säkerställa tillfartsväg till centrala skolområdet  

- Säkerställa parkerings- och angöringsbehov för föräldratrafik, personal, 
varutransporter samt tillfälliga besökare till centrala skolområdet

- Säkerställa hastighetssäkra gångpassager och gång- och cykelvägar inom 
planområdet för att möjliggöra en säker skolväg för barn och ungdomar

   

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

Förslag till detaljplanen bedöms inte ge upphov till en betydande miljöpåverkan vilket 
medför att en MKB inte kommer att upprättas, se bilaga. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer

Översiktsplan för Vårgårda kommun, antagen 2006-06-07 KF § 43, har som övergripande 
mål att uppnå en välfungerande infrastruktur där de strategiska målen för trafiksäkerhet är 
att;

• Främja trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikantgrupper

• Vägar och gator ska ses över med hänsyn till trafiksäkerheten

• Gång- och cykelvägar ska byggas ut så att fler väljer att cykla.

Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort, antagen 2009-12-16 KF § 96, anger följande 
prioriteringar som skall följas vid åtgärder i gång- och cykelnätet;

• Nätet skall vara sammanhängande och ha en tydlig utformning

• Framkomlighet och tillgänglighet för alla grupper i samhället

• Trafiksäkerhet och trygghet är särskilt viktigt
I enlighet med Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort skall teknisk standard för gc-stråk 
respektive gc-länkar följas.

Gällande detaljplaner

För del av Skövde 2:74 gäller detaljplan nr 101, fastställd 1997-12-08. Detaljplanen anger 
att marken inte får bebyggas, samt att marken för nuvarande gång- och cykelväg ska 
vara tillgänglig för allmän gång och cykeltrafik.

För del av Skövde 2:74 gäller detaljplan nr 26, fastställd 1973-07-13. Detaljplanen anger 
park eller plantering, samt bollplan och lekplats.

För del av Skövde 3:40 gäller detaljplan nr 8, fastställd 1961-03-23 och detaljplan nr 12 
fastställd 1966-02-14. Båda detaljplanerna anger gatumark för en del av planområdet.

För del av Skövde 3:6 gäller detaljplan nr 12, fastställd 1966-02-14. Detaljplanen anger 
gatumark för en del av planområdet.

För samtliga ovannämnda detaljplaner har genomförandetiden gått ut.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsens beslutade, 2009-10-07 § 157, att infart till centrala skolområdet 
möjliggörs från Trastvägen samt gav i uppdrag åt Miljönämnden att göra erforderliga 
ändringar i detaljplanen för att säkerställa tillfartsvägen.

Miljönämnden beslutade, 2010-10-12 § 68, att planen inte innebär någon betydande 
miljöpåverkan och därmed inte skall miljöbedömas.

Riksintressen

Planområdet berörs inte av några riksintressen. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Nuvarande markanvändning

Planområdet  utgörs  idag  av  Trastvägen,  en  befintlig  lokalgata  i  ett  renodlat 
bostadsområde.  Trastvägen fungerar som huvudtillfart från centrum till bostadsområde 
samt delvis används som tillfartsväg till skolan av föräldrar som lämnar och hämtar sina 
barn från Kesbergskolan. Gatan är utformad med trottoar  och gång-  och cykelväg  på 
vardera sidan av gatan. I slutet av Trastvägen, inne på skolområdet, finns en nedgången 
asfalterad parkeringsyta som i dagsläget är avstängd för trafik. Genom planområdet går 
ett  antal  befintliga  gång-  och  cykelvägar,  bland  annat  ett  huvudstråk  som  förbinder 
skolområdet med resten av tätorten. I mitten av planområdet finns en allmän grönyta. I 
planområdet ingår även en del av skolbyggnader med tillhörande skolgård.

Geoteknik
En geoteknisk undersökning av centrala skolområdet utfördes 1979-01-12. Av 
undersökningen framgår att ingen ostabilitet råder i området.

Radon
Planområdet är angivet som normalradonmark i kommunens markradonundersökning 
från 1987. 

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns i området.

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse inom planområdet består av envånings skolbyggnader avsedda för 
skoländamål. Området gränsar till friliggande villabebyggelse samt ytterligare byggnader 
för skolverksamhet.
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Gator och trafik 

Vägtrafik
Trastvägen fungerar i dagsläget som en tillfartsväg för ett 20-tal villor. Detaljplanen 

föreslår att Trastvägen säkerställs även som tillfartsväg till centrala skolområdet. För 
att säkerställa gång- och cykeltrafik till både bostads- samt skolområdet föreslås att 
Trastvägen utformas som gångfartsgata. Gångfartsgatan utformas med 
hastighetsdämpande åtgärder som bidrar till en bättre gatumiljö, en utformning för att 
anpassa fordonstrafiken till de gåendes villkor och möjliggöra att den faktiska 
hastigheten sänks till gångfart. Åtgärder för utformning kan vara skiftande 
beläggningar, planteringar, grönytor, möblering och belysning. Gångfartsområdet 
ställer även krav på utformningen för tillgänglighet och en lösning för att orientera sig 
längs gatan bör anläggas till exempel i någon form av ledstråk. På gångfartsgatan får 
parkering endast ske på särskilt anordnade platser.

I Trafikförordningen 10 kap 8 § står följande ”en väg eller ett område får förklaras som 
gångfartsområde endast om det är utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan 
samt att det inte är lämpligt att föra fordon med högre hastighet än gångfart”. En lokal 
trafikföreskrift krävs för gångfartsgatan.

Enligt Trafikförordningen 8 kap 1 §, gäller följande på en gångfartsgata;

• Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
• Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade 

parkeringsplatser.

• Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Parkering
Parkering för personal, tillfälliga besökare och föräldratrafik till centrala skolområdet finns 
idag på två ställen. Norr om planområdet finns ”Björkhyddans parkering” med ca 20 
platser som försörjs från Fredrik Sundlers gata. Utanför planområdet, söder om 
skolområdet finns ”Stora parkeringen” med ca 120 platser som försörjs från Parkgatan. 
I detaljplanen föreslås en ny parkering i slutet av Trastvägen inne på skolans område (se 
”skiss över vändplan och parkeringen”) parkeringen föreslås användas för föräldratrafik, 
tillfälliga besökare och personal.

Längs Trastvägen redovisas i planförslaget parkeringsplatser för besökande till boende 
på båda två sidor. Parkeringsplatserna kommer att markeras i gatan samt regleras med 
en lokal föreskrift om möjligheten till parkering under en viss tid. Parkeringsrutornas 
placering kommer att främja sänkta hastigheter och bidra till ett lugnare gaturum där 
fordonstrafiken måste anpassa sig till de gåendes villkor.

Vändplan
I planförslaget föreslås att en vändplan ska anläggas i slutet av Trastvägen. Vändplanen 
avses användas av föräldrar som endast stannar till en kort stund vid hämtning och 
lämning av barn. Vändplanen är även avsedd till varutransporter som avlastningsyta.

7



Transporter
Varutransporter till centrala skolområdet hänvisas via Trastvägen till vändplan och 
avlastningsyta i slutet av gatan. Transporterna skall stanna i vändplanen och sköta sin 
avlastning därifrån. För de transporter som behöver komma in på skolans område skall en 
bilspärr finnas in till området. På så sätt sker transporter inne på skolområdet under 
ordnade former. 

Tillgänglighet
Markplanering kommer att göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättning i den 
omfattning som krävs enligt normer.
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Gång- och cykeltrafik
Genom planområdet går flera befintliga gång- och cykelvägar. Se utdrag ”Befintlig gång- 
och cykelnätstruktur i Vårgårda tätort, från Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort”. Enligt 
Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort ingår två av gc-vägarna i huvudstråk som 
förbinder skolområdet med resten av tätorten. Huvudstråken korsar Trastvägen vid två 
ställen. I planförslaget föreslås att hastighetssäkra gångpassager för oskyddade 
trafikanter anläggs vid de två ställen. Passagerna och gång- och cykelvägarna säkerställs 
i planen. Se ”skiss över hastighetssäker gångpassage”.
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp 

Området korsas av en huvud VA-ledning, som betjänar bostadsområdena norr om 
planområdet. Befintliga ledningar skyddas i planen med u-område. Lokalt 
omhändertagande av dagvattnet bedöms inte vara möjligt.

El och tele

Befintliga ledningar skyddas i planen med u-område. Vattenfall är ansvarig för 
eldistribution inom området. I planområdet finns en transformatorstation. Kablarnas läge 
är inte exakt då de inte är inmätta, för kabelvisning skall Vattenfall kontaktas. Eventuella 
flyttningar av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. Beställning bör göras 
minst 6 månader i förväg.

Eventuella ändringar av TeliaSoneras anläggningar föranledda av exploateringen 
kommer att debiteras fastighetsägare/exploatör. I god tid innan arbeten påbörjas i 
närheten av 
TeliaSoneras anläggningar skall beställning på eventuell undanflyttning ha inkommit till 
TeliaSonera Sverige AB. Beställning på utsättning skall inkomma till TeliaSonera i god tid, 
minst 4 dagar före önskad utsättning. 
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Störningar

Trafikmängden  kommer  eventuellt  att  öka  inom planområdet  genom  fastställandet  av 
Trastvägen som tillfartsväg till det centrala skolområdet.  Med underlag i  Planutredning 
tillfartsväg till Kesbergskolan bedöms ökningen dock som marginell jämfört med dagens 
trafikmängder inom området. Buller från den ökande trafikmängden bedöms som måttlig. 
En viss ökning  av  föroreningar  från  trafik kan  uppstå  i  området.  Effekterna  av  dessa 
bedöms dock som små.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförandetid

Genomförandetiden går ut vid årsskiftet som infaller närmast efter 10 år från det datum då 
planens antagandebeslut vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmänna platser i anslutning till planområdet. 

Handläggning

Planen avses bli antagen av Kommunfullmäktige.

Planavgift

Planavgift skall tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med detaljplanen 
i enlighet med kommunens plantaxa.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnad Bygg & miljö i Vårgårda kommun på 
uppdrag av Kommunstyrelsen. Från Gata, park och mark har Sören Andersson 
medverkat.

Bygg & miljö

Sabina Talavanic Charlotte Lundberg
Arkitekt SAR/MSA Planeringsarkitekt FPR/MSA
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