
Detaljplan för Fagrabo väst,
Vårgårda tätort och kommun

Fördjupningsdelar 
för Gestaltningsprogram:

Grönytor och 
vegetationsbehandling

Illustrationer och foton
Ramboll 20221021 



Översikt



Översikt
Befintlig vegetation

Brynvegetation runt äng

Till största delen 
avverkad skog

Åkerholme

”Galgbacken”
Med äldre tallskog

Äldre gran m inslag 
av äldre tallar

Ung tallskog
Äldre granskog

Tallskog
Granskog

Tallskog

Blandskog
m lövsly

Blandskog

Sumpkäng

Hygge med 
frötallar



Detaljerat 
gallringsförslag

Gran avverkas,
löv o rotfasta tallar bevaras.

Åkerholme bevaras.

Gran avverkas,  löv (ek, rönn, björk) 
o unga tallar glesas kraftigt.

Gran avverkas,  löv (ek, rönn, björk) 
o rotfasta tallar glesas kraftigt.

Enstaka löv (ek, rönn, björk) 
o ngn tall bevaras.

Enskilda träd bevaras enligt 
planer för delområden

Några rotfasta tallar 
kan bevaras

Vindfällen tas 
bort. All övrig 
skog bevaras.

Gran avverkas. I öster 
kan vissa granar 
bevaras.  Löv (ek, 
rönn, björk) o tallskog 
glesas. 

All skog 
bevaras.

Naturvårdande skötsel.
Se naturinventering

Naturvårdande skötsel 
och plantering.
Se naturinventering
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Fagrabo,
Vårgårda

Fördjupningsdelar 
för 
Gestaltningsprogram 

Grönytor på park-/naturmark:
1. Kvarterspark i väster
2. Centralt grönstråk
3. Stråk väst-öst
4. Grönstråken i öster
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1. Kvarterspark
i väster

Gran avverkas,
löv o rotfasta tallar bevaras.

Lekäng

LekÄng

Äng

Äng

Naturvårdande
skötsel 

Naturvårdande
plantering:
lövbryn
+ viss tall 

Gran avverkas,
löv o rotfasta tallar bevaras.

Norr



Vy från söder mot gångvägen mellan 
Lövsångargatan och Näktergalsgatan .
Solitärtall och tallar i brynet t höger i bild bevaras.



Brynet på förra bilden sett inifrån skogen. Tallar och lövträd
bevaras, medan gran gallras bort för att släppa in ljus
från söder/väster till bakomliggande fastigheter.



I skogsdungen till vänster tas gran bort för att släppa in ljus
från söder/väster till bakomliggande fastigheter. 

I skogen till höger om gångvägen bevaras endast några få rotfasta tallar och löv.



I skogsdungen till vänster tas gran bort för att släppa in ljus
från söder/väster till bakomliggande fastigheter. 

I skogen till höger om gångvägen bevaras endast några få rotfasta tallar och löv.



Lekplatsen tas i anspråk och flyttas till läge invid åkerholmen.
I kvarvarande skog bevaras endast några få rotfasta tallar och löv.



Åkerholmen bevaras, här sedd från söder mot  det  nya 
bostadsområdet utmed Fagrabovägen.



I åkerholmen finns ett stort odlingsröse, 
som kan utgöra en spännande lekmiljö, 
samtidigt som det minner om 
det tidigare kulturlandskapet.



Vy från norr mot åkerholmen där all vegetation bör bevaras.
Slänten, till höger om åkerholmen, norr om Galgbacken, föreslås som pulkabacke.



Vy från norr mot åkerholmen något söder om den framtida huvudgatan in i Fagraboområdet.
Till vänster kan ett nytt lågt bryn skapas som en enhetlig gräns mot tomtmark, 
utmed vilket en gångväg med sittplatser mot väster kan anläggas.



Lek

All skog 
bevaras.

Gran avverkas. Löv 
(ek, rönn, björk) o 
tallskog glesas. 

Gran avverkas,  löv (ek, rönn, björk) 
o unga tallar glesas kraftigt.

Naturvårdande skötsel 
enl naturinventering

Röse med ngn sittplats

Norr

Stenmur bevaras till del
Övriga delar flyttas.

2. Centralt  grönstråk



På nordsluttningen av den centrala höjden gallras hårt i den unga tallskogen. 
Utvecklingsbart löv som ek, hägg, brakved, rönn och björk bevaras.



På ost- och sydsluttningen av den centrala höjden kan den befintliga skogen med äldre tallar bevaras.
Äldre granar tas bort för att släppa in ljus från söder till bakomliggande hus.



Kring röset på toppen av höjden kan all skog bevaras.
Stigar och ev några sittplatser anordnas.



I skogstråket söderut gallras gran bort och tall-och lövskog glesas något. 



I skogstråket söderut och i västsluttningen gallras gran bort och tall-och lövskog glesas något. 



På den lilla höjden väster om röset (söder om vändplanen) kan vissa äldre  och yngre träd sparas i den östra sluttningen. 



I den allra sydöstligaste delen av planområdet behöver skogen glesas mot planerad bebyggelse,
främst gran, men även tall och björk.



I den södra delen av planområdet intill befintliga gångvägar och bebyggelse föreslås 
en naturvårdande skötsel enligt naturinventeringen.



I den södra delen av planområdet intill befintliga gångvägar och bebyggelse föreslås 
en naturvårdande skötsel enligt naturinventeringen.
I den täta skogen kan en glänta öppnas för en mindre skogslek som kompensation för den som tas i anspråk i sydväst. 



Gran avverkas,  löv (ek, rönn, björk) 
o unga tallar glesas kraftigt.

Vindfällen tas 
bort. All övrig 
skog bevaras.

Gångväg 
anläggs ovan 
ledningsgrav

N
o
rr

Bef dike 
förlängs 
norrut i ny 
sträckning.

3. Stråk väst-öst

Stenmur bevaras till del
Övriga delar flyttas.



På nordsluttningen av den centrala höjden gallras hårt i den unga tallskogen. 
Utvecklingsbart löv som ek, hägg, brakved, rönn och björk bevaras.



Längre österut måste all gran tas ned och endast några rotfasta tallar bevaras till
förmån unga granar, ek och björk.



Längre österut måste all gran tas ned och endast några rotfasta tallar bevaras till
förmån unga granar, ek och björk.



Söder om befintlig vandringsled (t h i bild) kan skogen med stor gran och tall till stor del bevaras



I skogen söder om befintlig vandringsled måste dock vindfällen och instabila äldre träd tas bort.



I skogen söder om befintlig vandringsled måste dock vindfällen och instabila äldre träd tas bort.
Denna bild är tagen något längre österut än den föregående bilden.



Befintligt dike från den försumpade ängen öster om planområdet 
måste förlängas norrut i en ny sträckning till mottagande brunn.



I den östligaste kanten av planområdet måste en ledningsschakt gå fram.
Ovan denna kan en ny gångväg anläggas ( till vänster i bild).



N
o
rr

Gata

Lågt bryn med enstaka 
buskträd som stöd för
Gångväg och några sittplatser 

Kring röse sparas enstaka lövträd.
Gångväg m sittplatser om möjligt 
på sydsidan. 

Stenmurar och all vegetation bevaras 
norr om planområdet

Några lövträd 
bevaras 
i sydöstra 
hörnet av 
åkern.

Naturstig dras på spång m sitt-
platser  i norra kanten av sumpängen 
som kan fördjupas i ngn del.

Enstaka frötallar bevaras i 
görligaste mån. Lämpligt lövsly 
utvecklas. Stigar dras i sluttningen. 

4. Grönstråken i öster



All vegetation på bilden måste avverkas förutom några enstaka lövträd/tallar 
utefter stenmuren i den västra kanten av området m bebyggelse i nordöst.



Närbild på samma stenmur, som på förra bilden, och som visar att 
stenmurarna  i området kan behöva restaureras .



I sluttningen längre norrut kan några av de resliga frötallarna bevaras och 
uppkommande lövsly utvecklas mot högre träd.



Endast några få lövträd lämnas kvar runt det idag tätt bevuxna odlingsröset 
öster om stenmuren på föregående bilder.



Samma odlingsröse sett från sydost.
Om möjligt dras gångväg söder  om denna åkerholme och några sittplatser 
anordnas i fint solläge.



Vegetationen och stenmuren i planområdets norra kant bevaras i sin helhet.
Endast ev vindfällen tas bort.



En stor oxel norr om stenmuren mitt på åkern kan bevaras.



Likaså kan den äldre apeln norr om stenmuren bevaras liksom enarna 
(till höger i bild) och vissa lövträd utefter fägatan i öster.



Stor tall i sydvästra delen av åkern bör mätas in för att ev kunna bevaras 
mellan två fastigheter söder om gatan i sydkanten av åkern. 



Två äldre sälgar i stenmuren norr om sumpängen kan bevaras efter viss beskärning.



Sälgarna som behöver
beskärning.

Även viss annan vegetation 
kan bevaras i kanten av sumpängen.



På denna bild utifrån sumpängen syns en äldre, mycket stor gran (till vänster) samt 
björken och sälgarna på föregående bilder  (till höger), som alla bör kunna bevaras.


