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Vårgårda kommuns vision

Vårgårda kommuns vision är Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027.
Den har fyra fokusområden: Hållbar miljö, Attraktivt boende, Utvecklande skola
och Konkurrenskraftigt näringsliv. Det är en vision med tydligt fokus på tillväxt
och positiv utveckling. En stor del av visionens genomförande är kopplat till
planering och byggnation av ett hållbart samhälle.
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1 Inledning
Det här programmet är det första steget i arbetet för en
revidering av fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort
där vi formulerar en målbild, prioriterade inriktningar, och
huvuddrag för småstaden Vårgårda 2040.
Fördjupad översiktsplan - småstaden Vårgårda 2040 (FÖP 2040) lägger grunden för hur Vårgårda tätort ska utvecklas och hur mark- och
vattenområden i tätorten ska användas. Det är nu vi formar hur vi vill
att framtidens Vårgårda ska byggas, fungera och upplevas. Det som
byggs idag, byggs även för framtida generationer. Vi planerar således
både för nutida och framtida Vårgårdabor. Till stöd för kommande
beslut om bostadsbyggande, utbyggnader av centrum, verksamhetsområden, handel, fritid och rekreation med mera har vi den fördjupade
översiktsplanen. Samhällsplanering tillsammans med översiktlig planering är central för en långsiktigt hållbar utveckling i samhällsbyggandet, där intressen ska samordnas och avvägas.

1.1 Småstaden 2040
I programmet kommer begreppet ”småstad” att användas som en målbild av hur Vårgårda tätort ser ut 2040.
Staden kan liknas vid ett system och en struktur som beroende på storlek ställs inför olika möjligheter och problem kopplat till exempelvis
tillväxt, kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, segregation och livsmedelsförsörjning. Vårgårda tätort växer och småstaden är modellen
för hur möjligheterna och problemen kan hanteras på ett hållbart sätt.
Småstaden är staden i mindre skala vad gäller dess innehåll av service,
arbetstillfällen samt kultur, liksom utseende på gator, parker och byggnader. Skillnaden är småstadens närhet till det mesta som krävs för ett
gott liv.

1.3 Vad är en fördjupad översiktsplan?
Enligt Plan- och Bygglagen (PBL), som styr kommunens översiktsplanering, ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som
omfattar hela kommunens yta (3 kap 1 § PBL). En översiktsplan
anger kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden
ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Planen ska redovisa hur riksintressen och andra allmänna intressen
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tillgodoses. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den är
vägledande för kommande planering och beslut gällande mark- och
vattenanvändning, till exempel vid detaljplanering, bygglov och
förhandsbesked. Översiktsplanen utgör också underlag för dialog
med statliga myndigheter, medborgare, näringsliv, föreningsliv och
andra berörda. För områden i kommunen som behöver en mer detaljerad redovisning av ställningstaganden, till exempel en tätort, kan en
fördjupad översiktsplan (FÖP) göras. En FÖP behandlar samma typ av
frågor som en översiktsplan och tas fram på samma sätt.

1.4 Bakgrund
Vårgårda kommun har två översiktliga planer som styr planering och
beslut om mark- och vattenanvändning i Vårgårda tätort. Dels är det
den kommunövergripande Översiktsplan 2006 – Potential Vårgårda
2006-2015 (ÖP 2006) dels 1998 års Fördjupad del av översiktsplan
för Vårgårda kommun – Vårgårda tätort (FÖP 1998).
2016 gjordes en översyn av Vårgårdas samtliga översiktsplaner.
Hösten samma år fattade kommunstyrelsen beslut om att aktualitetsförklara ÖP 2006. Delar av ÖP 2006 som berör Vårgårda tätort samt
FÖP 1998 bedömdes vara i störst behov av revidering. Bedömningen
gjordes mot bakgrund av förändrade förutsättningar sedan planerna
antogs, bland annat med växande befolkning och näringsliv.

ÖP 2006 och FÖP 1998

Efter beslut om översiktsplanernas aktualitet och revideringsbehov
började förberedelserna för kommande arbete. Januari 2017 antog
kommunstyrelsen i Vårgårda Projektplan FÖP för Vårgårda tätort
(2016) då också arbetet officiellt startade att revidera FÖP 1998.
En central utgångspunkt för uppdraget att ta fram FÖP 2040 är Vårgårdas vision, Den goda kommunen med 13000 invånare 2027. Andra
viktiga politiska beredningar för FÖP 2040 är: Den gröna småstaden
(2013), Näringslivspolitiskt program (2012), Miljöstrategi (2015) och
Strategi för ökad och säker cykling i Vårgårda kommun – en cykelkommun (2017). I uppdraget ingår även att parallellt driva ett antal
projekt för utvecklingen av Vårgårda tätort, däribland Planprogram
Vårgårda centrum och Planprogram Fagrabo.
När FÖP 2040 godkänts och vunnit laga kraft ersätter den nuvarande
översiktsplaner för Vårgårda tätort, delar av ÖP 2006 som berör tätorten och FÖP 1998.
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Den gröna småstaden, Miljöstrategi,
Näringslivspolitiskt program och strategi
för ökad och säker cykling.

1.5 Syfte
FÖP 2040 syftar till, att på ett mer detaljerat sätt än i ÖP 2006, avväga de allmänna och statliga intressen som finns i och kring Vårgårda
tätort. Syftet med en sådan avvägning är att ge stöd i planering för en
långsiktig hållbar utveckling där tätortens befintliga och potentiella
kvalitéer tas tillvara och utvecklas i småstadsbyggandet.
Program till FÖP 2040 syftar till att omfatta de viktigaste utvecklingsfrågorna och skapa en inriktning för fortsatt planarbete mot en plan
som antagits och vunnit laga kraft. Avsikten med programmet är även
att den ska ligga till grund för en fortsatt dialog med invånare, näringsliv, politiker, tjänstepersoner och andra berörda när planförslaget ska
arbetas fram för samråd.

1.6 Hållbart småstadsbyggande
Vårgårda kommuns vision visar på ambition att Vårgårda ska vara ett
hållbart samhälle och att utvecklingen ska vara såväl miljömässigt,
socialt och ekonomiskt hållbart. Hållbara beslut ska vara grund för all
kommunal verksamhet i Vårgårda, vilket återges i visionen och i det
ställningstagande kommunen gjort som Ekokommun. Den fysiska planeringen är ett kraftfullt instrument i arbetet med hållbar utveckling.
FÖP 2040 kommer därmed att förhålla sig till kommunens fokusområde om hållbarhet och strävan efter hållbar utveckling. Inför samrådshandlingen ska även en hållbarhetsbedömning tas fram. Ett inledande
arbete av hur planen främjar hållbarhet redovisas i avnitt 7.1.

Ekokommun

Sveriges Ekokommuner har
som utgångspunkt ett ekosystem i balans som basen
för en hållbar ekonomisk
och social utveckling (Sveriges ekokommuner, 2017).
Hållbara beslut som grund
för all kommunal verksamhet och strävan efter att vara
ett hållbart samhälle är såväl
en del av Vårgårdas vision
som i Ekokommunernas.

Hållbarhetsdimensioner

Ekonomisk hållbarhet innebär att hushålla med och
effektivt ta vara på mänskliga och materiella resurser. Miljömässig hållbarhet innebär att långsiktigt upprätthålla
ekosystemets produktionsförmåga och att minska negativ
påverkan på natur och människor. Social hållbarhet handlar om människors möjligheter till goda livsvillkor. Hållbart småstadsbyggande innebär att miljömässiga, sociala
och ekonomiska faktorer fysiskt samordnas till en helhet
genom den byggda miljön (Järfälla kommun, 2014).
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1.7 Planens tidsperspektiv och omfattning av
planområdet
Tidsperspektivet för FÖP 2040 är cirka 20 år efter att planen beräknas
vinna laga kraft. 2040 är satt utifrån vad som är realistiskt att planera
för framåt i tiden. Tidsperspektivet avgränsar på så sätt vilka planeringsfrågor som ska prioriteras under de kommande åren för att vara
genomförda 2040.
Planområdet omfattar hela tätorten Vårgårda och dess närområde
som är av betydelse för framtidens småstad. Plangränsen är justerad
jämfört med gällande planområde från ÖP 2006. Planområdet omgärdas av en större avgränsning för utredningsområde, som definieras i
Projektplan FÖP för Vårgårda tätort (2016). Syftet med utredningsområdet är att lyfta fram de allmänna intressen och riksintressen som
återfinns i planområdets närområde. Dessa är bland annat viktiga i
beslutet om planområdes gränsdragning.

Förslag till planområde samt utredningsområde och plangräns från ÖP 2006. Se bilaga 1.
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1.8 Processen framåt – tillfällen att tycka till!
Det här programmet är ett inledande dokument som beskriver inriktningen av arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan
för Vårgårda tätort. Programmet har föregåtts av dialogmöten och
workshops med näringsliv (vid två tillfällen) och med allmänheten
under Framtidsdagen 6 maj och Vårmarknaden 27 maj. Resultatet av
dialogerna är underlag för framtagandet av FÖP 2040 och för detta
program.
Ett konkret planförslag beräknas kunna ställas ut för samråd tidig
sommar 2018. Planförslaget kommer att uppmärksammas och göras
tillgänglig för att alla ska kunna tycka till om planförslaget för hur
Vårgårda tätort ska utvecklas till att bli en småstad.

Dialog vid Vårmarknaden den 27 maj.

Efter samrådet bearbetas förslaget utifrån de synpunkter som kommit
in. Efter politiskt beslut ställs förslaget ut på utställning i minst två
månader. Därefter slutbearbetas förslaget och läggs fram till Kommunstyrelsen för godkännande och Kommunfullmäktige för antagande,
vilket beräknas ske i mitten av 2019. Nedan ser du tidsplanen som
beskriver var i processen vi befinner oss.

Vid samråd och utställning är det viktigt att du som medborgare, företagare eller föreningsaktiv tycker till om planförslaget.

Faktaruta

2017:1 = Året samt vilket kvartal
aktiviteten äger rum.
Kvartal 1: januari-mars
Kvartal 2: april-juni
Kvartal 3: juli-september
Kvartal 4: oktober-december
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2 Utgångspunkter
Omvärldens utveckling påverkar oss i större eller mindre
omfattning. För att kunna fatta bra beslut om framtida
mark- och vattenanvändning gäller det att veta vad som
händer i omvärlden och hur det påverkar kommunen.
Trender och drivkrafter i omvärlden utgör viktiga förutsättningar för planering av kommunens fysiska miljöer
och vad som kommer att prioriteras.

2.1 Omvärldsanalys
Förtroendevalda och tjänstepersoner från Vårgårda kommun och
Herrljunga kommun genomförde 2015 en omvärldsanalys (2015) för
att identifiera vilka förändringar i omvärlden som bedöms påverka
de båda kommunernas framtid mest tio år framöver. De tio viktigaste
omvärldstrenderna utifrån omvärldsanalysen 2015 är:
1. Ökade krav på (effektivare) integration
2. Ökade krav på ett mer hållbart samhälle
3. Allt svårare att rekrytera rätt kompetens
4. Allt fler äldre – minskad andel yngre
5. Ökade krav på den politiska processens effektivitet
6. Ökat beroende av den internationella ekonomins utveckling
7. Ökad oro för krig och konflikter i närområdet
8. IT allt större del av vår vardag
9. Frågor om hälsa och ohälsa allt viktigare
10. Svårare för unga att få jobb
De identifierade trenderna har olika inverkan på FÖP 2040. Exempelvis spelar samhällsplaneringen en stor roll för att hantera trenden om
ökade krav på ett mer hållbart samhälle. Trender som i sin tur påverkar samhällsplaneringen är till exempel allt fler äldre, minskad andel
yngre, ökat beroende av den internationella ekonomins utveckling,
ökad oro för krig och konflikter samt att den digitala tekniken alltmer
inkluderas i vår vardag. Det kan också handla om att säkerställa att det
finns attraktiva bostäder och effektiva kommunikationer så att möjligheterna att hitta rätt kompetens ska bli bättre.

2.2 Nuläget i Vårgårda 2017
Här beskrivs kortfattat Vårgårdas befolkningsutveckling, bostadsbyg-
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Omvärldsanalys Herrljunga/
Vårgårda kommuner år 2015.

gande och samhällsservice, näringsliv och kommunikationer.

Befolkningsutveckling och hushåll
Befolkningsutvecklingen är positiv i Vårgårda liksom i majoriteten av
Västra Götalandsregionens kommuner. Befolkningen i Västra Götaland förväntas växa till drygt 1,9 miljoner invånare 2030, vilket är en
ökning med 270 000 invånare jämfört med 2015. 2016 var befolkningsökningen rekordstor med 23 101 nya invånare (Västra Götalandsregionen, 2016a).
Befolkningsökningen är stor, även i Vårgårda och enligt prognos är
det 2027 mer än 1000 fler invånare än dagens 11295 (Västra Götalandsregionen, 2016b). Målsättningen i Vårgårdas vision är att 1700
fler invånare ska bosätta sig i Vårgårda 2027.

Befolkningsutveckling i Vårgårda kommun (SCB
2016b).

I Vårgårda tätort bor cirka 5450 invånare av kommunens 11295 invånare (SCB, 2017a). Av dessa bor cirka 4580 invånare inom 1000 meter
från stationsområdet.
I Vårgårda kommun finns 4876 hushåll, vilket betyder att det genomsnittligen är 2,31 personer per hushåll (SCB, 2017b).

Bostadsbyggande och samhällsservice
Befolkningsökningen innebär ökat behov av bostäder. Det betyder att
det behöver byggas totalt 425 bostäder i kommunen (fram till 2027)
för att hantera prognostiserad befolkningsökning och 725 bostäder
totalt för att nå Vårgårda kommuns vision med 13 000 invånare 2027.
Därefter krävs utrymme för fortsatt byggnation av bostäder för att
möta framtida bostadsbehov. En övervägande del av de nya bostäderna behöver byggas inom planområdet för FÖP 2040.
Med en ökande befolkning ökar också behovet att skapa mer utrymme
för bra samhällsservice av olika slag som skolor, förskolor och äldreboenden. Men också för funktioner/anläggningar och miljöer med
anknytning till samhällsservicen som parker, rekreations- och motionsanläggningar eller anläggningar för kultur.

Procentuell fördelning av personer per hushåll i
Vårgårda kommun (SCB 2017b).

Vårgårda har goda möjligheter att hantera en omfattande bebyggelseutveckling. Centrum, som ligger i ett bra läge nära järnvägsstationen
har stor potential att förtätas med bostäder, kontor, handel och samhällsservice. Likaså är Fagrabo ett utvecklingsområde, där det planeras för framtiden med plats för ett stort antal bostäder och samhällsservice.
En förutsättning är att bebyggelseutvecklingen sker samlat och med
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högre täthet än vad som idag är förknippat med Vårgårda tätort.
Genom att bygga bostäder samlat förblir avstånden korta till samhällsservice för skolbarn och äldre, eller för kollektiva kommunikationer
för pendlarna. Dessutom utnyttjas befintlig infrastruktur för vägar och
ledningar mer effektivt. Samtidigt är det möjligt att spara och skydda
viktig mark för småstadsnära natur samt skogs- och jordbruk.

Vårgårda i regionen
Vårgårda ligger geografiskt i mitten av Västra Götaland med direkt
anslutning till viktig nationell infrastruktur. Vårgårda har därmed ett
starkt strategiskt läge och tillhör Göteborgsregionens lokala arbetsmarknad där enskilt största pendlingsutbytet sker med Alingsås (SCB,
2015a och 2015b).
En viktig faktor för läget i regionen är transportinfrastrukturen och
kommunikationerna som gör det möjligt att ta del av ett omfattande
utbud arbetstillfällen, nöjen och studier inom ett större geografiskt område. Trafikverkets ombyggnad av E20 mellan Göteborg och Örebro
har en stor inverkan på tillgängligheten och framkomligheten i regionen, vilket förbättrar förutsättningarna för näringslivet och stärker
arbetsmarknaden i regionen. Samtidigt konkurrerar E20 med bättre
restider mot västra stambanan och annan kollektivtrafik, vilket har en
negativ miljöpåverkan. Utveckling av väg 181 i stråket mot Falköping finns med i förslag till regional transportinfrastrukturplan 20182029 med åtgärder förbi Herrljunga tätort (Västra Götalandsregionen,
2017).
Västra stambanan är livsnerven för Vårgårda tätort. Parallellt med
utredning av Götalandsbanan råder kapacitetsbrist och stora underhållsbehov på Västra stambanan. Ett nytt dubbelspår mellan Göteborg
och Alingsås utreds och skulle utgöra en viktig faktor för utvecklingen
längs stråket längs Västra stambanan. Ökad kapacitet på Västra stambanan skulle för Vårgårda kunna betyda ökad turtäthet och pålitlighet,
vilket är framgångsfaktorer för stärkt arbetsmarknad och stadsförtätning (ÅF, 2017).
Framtiden för Riksväg 42 (Rv42) genom kommunen förbi Vårgårda
tätort är osäker. Utveckling av stråket Borås-Trollhättan studeras av
Trafikverket för att gå via Alingsås och väg 180. Rv42 har en stor
betydelse för Vårgårda kommun i allmänhet och Vårgårda tätort i synnerhet genom sin funktion som primär koppling mot Borås och Trollhättan.

Näringsliv
Förbättrad infrastruktur för transporter stärker småstaden som en bra
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Lokala arbetsmarknadsregioner (SCB 2015b).

Pendlingsutbyte över kommungräns (SCB, 2015a).

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en ny
järnväg för höghastighetståg
som utreds av Trafikverket.
Den ska sträcka sig mellan
Stockholm och Göteborg
via Linköping, Jönköping
och Borås (Trafikverket,
2017).

plats för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Försäljning och exploatering av verksamhetsområdet Flygaren har det senaste två åren påbörjats och framförhållning i planeringen krävs för fortsatt tillgång av
etableringsklar mark.

Ökad trafik
När regionen och Vårgårda växer med fler invånare och fler företag
ökar trafiken. Det innebär belastning på miljön och framkomligheten.
Ett framtida problem är hur ett ökat antal godstransporter ska hanteras
i småstaden då det inte finns en ändamålsenlig parallell lokalväg med
E20.

Vårgårdas styrkor och svagheter
I Omvärldsanalys Herrljunga/Vårgårda kommuner 2015 identifierades
styrkor och svagheter för respektive kommun av deltagande förtroendevalda och tjänstepersoner. Nedan anges de identifierade styrkorna
och svagheterna som på olika sätt har en inverkan på eller påverkas av
samhällsplaneringen genom en fördjupad översiktsplan.
Vårgårdas främsta styrkor är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Starkt näringslivsklimat
God infrastruktur – E20 och Västra stambanan
Rikt fritidsliv och flera bra kommunala anläggningar
Vacker natur och levande landsbygd
Närhet till Göteborg
Tånga med hall, camping etc.
En komplett tätort
Positiva och framtidsinriktade människor

Vårgårdas största svagheter är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brist på bostäder
Kompetensbrist och för låg utbildningsnivå
Svag stadskärna/för litet affärsutbud
Svag kollektivtrafik
Otillräckligt med cykelbanor
Bristande infrastruktur – vägar
För litet utbud för ungdomar
För få invånare – för gles kommun

De främsta styrkorna kan ses som kvalitéer att bygga vidare på och
utveckla ytterligare, medan de största svagheterna är centrala aspekter
att aktivt lyfta och förbättra. Det kan handla om att förtäta centrum
med bostäder och verksamhetslokaler, vilket skapar ett bättre underlag för kollektivtrafiken. Eller att skapa utrymme för olika former av
mötesplatser för olika grupper och åldrar.
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3M
 ålbild för småstad 2040
Här beskrivs målbilden för vad som ska karaktärisera småstaden Vårgårda år 2040.
Hållbar småstad
Småstaden Vårgårda är modellen för hållbart stadsbyggande. Den är
lokalt förankrad med kommunens landsbygder och tillgänglig i regionen. Stationsområdet är navet i småstaden där det är trivsamt och
självklart att gå, cykla och åka kollektivt.
Genom kunskap, engagemang, framtidstro och mod är småstadsbyggandet ledande i miljö- och klimatarbetet, vilket bidrar till ett oberoende av fossila bränslen. Innovativa idéer och lösningar leder utvecklingen framåt mot en miljömässig, social och ekonomiskt hållbar
framtid. Småstaden är stabil och beredd på det extraordinära i omvärld
och klimat.
God gestaltning och arkitektur
God gestaltning och arkitektur förstärker Vårgårdas identitet och
karaktären av småstad med tilltalande bebyggelse, gator och grönska.
Gatan är småstadens offentliga rum, full av rörelse och möten till fots,
anpassad för evenemang och folkfest.
Attraktiva boenden
I småstaden Vårgårda finns en mångfald av attraktiva boenden med
närhet till uppskattad natur och omgivningar att känna sig trygg i. Tillgången till samhällsservice och starkt föreningsliv gör småstaden god
att leva i. Småstaden växer stadigt och bidrar till känslan av att bo i en
kommun med stark framtidstro.
Aktiv småstad med gott företagsklimat
Småstaden är aktiv och verksam med ett gott företagsklimat där det
finns goda fysiska förutsättningar för att lätt starta och driva företag.
Genom samverkan är småstaden en plats med ett varierat och konkurrenskraftigt näringsliv.
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4 Prioriterade inriktningar
Här beskrivs ett antal prioriterade inriktningar av särskild
betydelse för genomförandet av målbild för småstad 2040
som ska ligga till grund för FÖP 2040.
De prioriterade inriktningarna utgår från ambitionen om hållbar
utveckling, uppsatta mål och visioner samt det som framkommit i dialogen med de som verkar, bor och vistas i Vårgårda. De prioriterade
inriktningarna visar vilka strategiska frågor som behöver arbetas mer
med och varför. De kommer att ligga till grund för de strategier och
planeringsprinciper som kommer att presenteras i samrådsförslaget.
Genom att prioritera vissa frågor tydliggörs den översiktliga planeringens strategiska vägval, och i förlängningen hur planeringen kan
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av småstaden Vårgårda. De
prioriterade inriktningarna är:
•
•
•
•
•

Starka kopplingar nationellt, regionalt och lokalt.
Småstadens bebyggelse med kvalité och närhet.
Hållbar infrastruktur och attraktiva gatumiljöer.
Ekosystemet är grunden för välfärd och livskvalité.
Konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv.

4.1 Starka kopplingar nationellt, regionalt
och lokalt
Småstaden Vårgårda är en stark kärna regionalt, sett till sin storlek,
och betydelsefull för omgivande landsbygder och tätorter. Förbättrade
hållbara kommunikationer med bland annat högre turtäthet på Västra
stambanan och en stärkt Rv42 gör att fler väljer att bo eller att pendla
till Vårgårda, vilket exempelvis är en nyckel för näringslivets kompetensförsörjning. Fortsatt utveckling av ett fossilfritt E20 är en betydelsefull inriktning för småstadens gods- och persontransporter. Förbättrade kommunikationer till och från småstaden med bland annat cykel
och buss gör att arbetsplatser, mötesplatser, service och kollektivtrafik
är tillgängligt i och för ett större omland. Tillgängligare och framkomligare kollektivtrafik utvecklar småstadens komplementära funktion i
en dynamisk region där arbets- och bostadsmarknaden stärks. Samverkan regionalt och mellankommunalt är ytterligare en förutsättning till
en dynamisk region.
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4.2 Småstadsbebyggelse med kvalité och
närhet
Med järnvägsstationen som nav utvecklas småstadens bebyggelse med
arkitektonisk kvalité och god gestaltning som med samtidens stilideal plockar upp Vårgårdas kulturhistoriska karaktär. I byggandet är
grönska, hållbara lösningar och nytänkande självklara beståndsdelar.
Bebyggelsen är tätare och samlad för att ta vara på närheten till naturen, grönområden, samhällsservice, arbets- och mötesplatser. Närhet
är en viktig komponent i den växande småstaden där det enkla och
attraktiva vardagslivet är vägledande.
Där möjlighet finns kompletteras befintlig bebyggelsestruktur med ny
bebyggelse, som tillsammans med befintliga värden och kvalitéer ska
generera ett mervärde till boende- och livsmiljöer i närområdet. Utbyggnad av Fagrabo planeras utifrån tanken om närheten, naturen och
friluftslivet. Med olika typer av attraktiva boenden är Fagrabo ett strategiskt viktigt område för långsiktig tillgång till bostäder i småstaden.
Centrum förtätas för att fler bostäder och verksamheter ska få plats
och bidra till ett mer levande, variationsrikt och trivsamt centrum.
Samutnyttjande och flexibel användning av bebyggelse och offentliga
ytor är ledord för att mer ska få plats i en småstad kännetecknad av
”nära till det mesta”.

4.3 Hållbar infrastruktur och attraktiva
gatumiljöer
Utvecklingen av småstaden Vårgårda vilar på en hållbar infrastruktur
som både hanterar och möjliggör utveckling. Attraktiva gatumiljöer
bygger på en lägre hastighet och en utformning som främjar alla
trafikanters säkerhet och positiva upplevelse av att röra sig och vistas
i småstaden. Utbyggnad av tydliga stråk för gång och cykel binder
ihop småstaden och gör målpunkter tillgängliga och lätta att hitta till.
Järnvägsstationen och trafikplatserna är centrala för kommunikativa
kopplingar regionalt och nationellt. Därför är det viktigt att kommunen lokalt skapar förutsättningar för hållbara och effektiva transporter
i linje med innovativ teknikutveckling. För en hållbar infrastruktur
krävs det även att Vårgårda kommun hänger med i utvecklingen av
den tekniska infrastrukturen som på ett robust och hållbart sätt försörjer småstaden, i samklang med ekosystemet.
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4.4 Ekosystemet är grunden för välfärd och
livskvalité
Ett välfungerande ekosystem fyller småstadens många och värdefulla
gröna och blåa miljöer med kvalité. Ekosystemet producerar tjänster
som direkt och indirekt bidrar till välbefinnande hos boende, verksamma och besökare. En välfungerande småstad är full av en mångfald av
liv. Den har renande vattendrag, prunkande parker, skuggande skogsdungar, variation av odlingsbara ytor och bullerdämpande markvegetation. Från tak och gator till Kyllingsån, Säveån och Nossan ska det
blå lyftas fram och tas tillvara i småstaden som ett viktigt värde för
estetik, rekreation och biologisk mångfald. Likaså ska den gröna småstaden präglas av kvalitativ grönska i allt från tak och balkonger, gator
och trädgårdar till parker och naturområden. Naturen i småstaden är
livsviktig och levande infrastruktur som långsiktigt ska tas tillvara.

4.5 Konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv
Småstaden är en fördelaktig plats för små och stora företag att starta
upp, utvecklas och etablera sig på. Områden för verksamheter utvecklas på ett samlat sätt på båda sidor utmed E20 där förutsättningarna
finns för näringslivet att ligga i framkant i miljö- och klimatarbete.
Genom effektivt utnyttjande av tillgänglig mark och lokaler värnas
de areella näringarna. Som landsbygdskommun med starka rötter i
jord- och skogsbruk är lokal produktion, förädling och handel av bland
annat livsmedel en nyckelfråga för en robust småstad rustad för det
extraordinära. Centrumaktiva företag har genom förtätning och aktiva
bottenvåningar givits förutsättningar att utvecklas och växa. Vårgårda
utvecklas som besöksmål och en plats för besöksnäringen att växa.
Det uppnås med ett levande centrum, tydliga stråk, attraktiva besöksanläggningar och sköna omgivningar. Ett välmående näringsliv skapar
utvecklingsmöjligheter för småstaden som kommunen i helhet samt
regionen.

17

5 Planens huvuddrag
Utifrån målbild för småstad Vårgårda 2040 och prioriterade inriktningar beskrivs nedan ett förslag till huvuddrag
för FÖP 2040.

Teckenförklaring

Förtätning av centrum och
stationsområdet
Befintlig bostadsbebyggelse

Karta: huvuddrag FÖP 2040

Utbyggnadsområden för
bostäder
Befintliga verksamhetsområden
Utbyggnadsområde för
verksamheter
Besöksanläggningar
Gröna utvecklingsområden

5.1 Konkretisering av huvuddrag
Den schematiska kartan ovan med tillhörande text är ett första steg
i att konkretisera hur småstaden Vårgårda kan utvecklas och byggas
samt är ett underlag för samråd och dialog.

Gröna stråk
Nya kopplingar och stråk
för trafik
Järnvägsstation och
trafikplatser
Vägar och järnväg
Vatten
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Förtätning av centrum och stationsområdet
Vårgårda centrum ska förtätas med blandad bebyggelse i småstadskvarter för att utnyttja det stationsnära läget och skapa plats för fler
att bo och verka i centrum och på så vis goda förutsättningar för ett
verksamt och livfullt centrum. Hög arkitektonisk kvalité, i en skala
som anknyter till Vårgårda tätort, men med kvartersbebyggelse som
ger en tydligare småstadskänsla. Grönska är ett viktigt värde som ska
vara en del av innergårdar, bebyggelse och gaturum för att få ett estetiskt tilltalande centrum, bättre mikroklimat och underlätta hantering
av dagvatten.

Befintlig bostadsbebyggelse
Område med befintlig bebyggelse, i huvudsak bostäder, men med möjlighet till fortsatt utveckling genom komplettering och utnyttjande av
lucktomter. Bebyggelseutveckling ska ske med god tillgång till grönområden och mötesplatser.

Utbyggnadsområden för bostäder
Områden strategiskt viktiga för i huvudsak ny och sammanhållen
bostadsbebyggelse med tillgång till samhällsservice. Bebyggelseutvecklingen ska göras med stor hänsyn till och i linje med friluftsliv,
rekreation, biologisk mångfald samt jord- och skogsbruk.

Befintliga verksamhetsområden
Viktigt område med befintliga verksamheter där det finns möjlighet
att fortsätta utveckla området för att säkerställa lokaler och effektiv
markanvändning för näringslivet också i framtiden.

Utbyggnadsområden för verksamheter
Möjliga delområden för nya verksamheter att etablera sig på. Ska
planeras och byggas så att tätorten förblir sammanhängande med god
tillgänglighet till stationen samt till nationella och regionala vägar.
Förslagen ska studeras vidare inför framtagandet av samrådshandling.

Besöksanläggningar
Är tillsammans med ett flertal andra besöksmål viktiga anläggningar
för tätortens besökare och invånare, vilka ska tas tillvara och utvecklas
ytterligare. Med ett besöksperspektiv knyts besöksmål och entréer,
som trafikplatser och stationsområdet, samman av attraktiva stråk. Det
stärker småstaden Vårgårda som helhet.
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Gröna utvecklingsområden
De gröna utvecklingsområdena är betydelsefulla för användning med
anknytning till naturen, så som rekreation, friluftsliv, skogsbruk, jordbruk, biologisk mångfald, kulturmiljö, besöksnäring, boendemiljöer
och så vidare. De gröna områdena är en mycket stor tillgång för den
blivande småstaden och ska i samråd utvecklas för att även i framtiden
vara mångfunktionella områden med skiftande användning. De gröna
områdena ska bestå av delområden av olika karaktär som bör knytas samman för att främja ett rörligt friluftsliv och tillgänglighet för
allmänheten. Befintliga bostäder och gårdar inom området ges möjlighet till utveckling även i framtiden och får bättre tillgänglighet till
tätorten. Därmed skapas en starkare koppling för boende i området till
småstaden och allt som den har att erbjuda.

Gröna stråk
Gröna stråk knyter ihop värdefulla natur- och rekreationsområden
samt kopplar samman dessa med grönskan i den blivande småstadens
bebyggelse. De gröna stråken kommer att studeras och diskuteras ytterligare inom frågor som faunan och dess rörelse, friluftsliv och hur
framtidens småstads olika grönområden ska bindas samman.

Nya kopplingar och stråk för trafik
Nya vägar och stråk för olika trafikslag bidrar till en sammanhängande
bebyggelsestruktur och god framkomlighet. Lösningar vid E20 och
Rv42 behöver studeras ytterligare avseende nytta och konsekvenser.

Järnvägsstation och trafikplatser
Järnvägsstationen och trafikplatser i kommunen är viktiga knutpunkter
för tätorten. I anslutningen till järnvägsstationen ska god tillgänglighet, vistelsemiljö och service säkerställas för att främja kollektivt
åkande. Trafikplatserna är viktiga knutpunkter för regional och nationell trafik, kring vilka verksamheter utvecklas. Där är det viktigt att
öka tillgängligheten till tätorten och därmed stärka den lokala anknytningen.

Vägar och järnväg
Förbindelser av kommunal, regional och nationell vikt med god framkomlighet.

Vatten
Säveån och Kyllingsån är stora tillgångar och har kvalitéer för den
framtida småstaden. Dessa ska vi värna om och göra tillgängliga för
vårgårdabor och besökare.
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6 Planeringsförutsättningar
lokalt
Här behandlas översiktligt de planeringsförutsättningar
som finns lokalt i tätorten. Det finns många faktorer som
påverkar den framtida markanvändningen i och omkring
Vårgårda tätort. Nedan görs en kort inledande redovisning
av de olika allmänna intressen och riksintressen som ska
avvägas och tas hänsyn till i planförslaget till FÖP 2040.

6.1 Allmänna och statliga intressen
Planeringsförutsättningarna vad gäller allmänna och statliga intressen,
riksintressen, för detta program är summariskt behandlade. I samrådshandlingen kommer förutsättningarna behandlas heltäckande och
ingående.

Kommunikationer
E20, Rv42 och Västra stambanan utgör riksintresse för kommunikationer och är tillsammans med väg 181 mot Herrljunga/Falköping viktig
infrastruktur för Vårgårda.
Västra stambanan är av internationell betydelse och ingår i Trans
European Transport Network, TEN-T nätet. Banan sträcker sig från
Stockholm till Göteborg via bland annat Södertälje, Hallsberg, Falköping och Skövde. Banan är mycket viktig för person- och godstrafik.
E20 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt och
utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm, Göteborg och vidare
söderut till Malmö och Köpenhamn. Rv42 är av särskild regional
betydelse och utgör förbindelse mellan regionala centra. Väg 181
mot Herrljunga och Falköping är av lokal och regional betydelse som
sekundärväg för godstrafik.

Karta: Hänsyn och förutsättningar, hälsa, risk och
säkerhet. Se bilaga 2a.

Hälsa, risk och säkerhet
E20, Rv42 och Västra stambanan går igenom och är i anslutning till
bebyggelse. De är även utpekade leder för farligt gods, vilket medför
riskavstånd för olyckor. Risk och säkerhet med anknytning till farligt
gods kommer studeras vidare till samrådshandlingen.
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Samrådshandlingen tar även hänsyn till aspekter för vår hälsa som
luftkvalité, förorenad mark, radon, buller och vibrationer.
Risker för skred och översvämningar kopplat till Säveån och Kyllingsån studeras också vidare inom utredningsområdet inför samrådshandlingen.

Kulturmiljö
I utredningsområdet finns rika kulturmiljöer med mycket fornlämningar. Detta gäller bland annat områden mellan Wårgårda herrgård, utmed
Hägrungavägen till Vårgårda golfklubb och Landa, liksom området
mellan Kullings-Skövde kyrka och Tumbergs hembygdsplats.
I söder finns riksintresse för kulturmiljö i form av Vårgårda-Algutstorp [P38] som är en fornlämningsmiljö vars rika innehåll speglar
odlingslandskapets bebyggelse- och agrarhistoriska förändringar ända
från bronsåldern.

Karta: Hänsyn och förutsättningar, kultur och
areella näringar. Se bilaga 2b.

Areella näringar
Jord- och skogsbruket är ett allmänintresse som ska tas hänsyn till
i den fysiska planeringen. Vårgårda är en landsbygdskommun med
mycket och värdefull jordbruksmark i direkt anslutning till tätortsbebyggelsen.

Naturmiljö
I utredningsområdet finns värdefulla naturmiljöer. Flertalet av dessa är
kopplat till riksintresset för området vid Kyllingsån och Säveån som
präglas av varierat och ålderdomligt kulturlandskap med stor förekomst av naturbetesmarker och ädellövskogar. Kulturpräglad natrur
som ljunghedar och åmader hyser hotade växter och djur. Området
kring Tånga hed berörs av ett Natura-2000 och skyddas genom att
vara ett naturreservat och naturminne. Naturmiljön kommer att studeras närmare inför upprättandet av samrådshandling.

Landskapsbild
Utredningsområdet kring Vårgårda tätort karaktäriseras av ett öppet
och flackt odlingslandskap i väster och mosaikartat skogslandskap och
odlingslandskap i norr, öster och söder. Landskapsbilden är av stor
betydelse och ska tas hänsyn till i fortsatt planläggning.

Friluftsliv och rekreation
I direkt anslutning till tätortsbebyggelsen finns stora områden värdefulla för friluftsliv och rekreation. Kesbergsområdet är ett sådant som i
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Karta: Hänsyn och förutsättningar, natur och
skyddsvärda områden. Se bilaga 2c.

söder avgränsas av Västra stambanan. Andra frilufts- och rekreationsområden som ligger inom riksintresseområdet för natur- och kulturmiljö är området mellan Tånga hed, Algutstorps kyrka/Ekhagen och
Vårgårda golfbana.

Totalförsvaret
Vårgårda berörs av influensområde för luftrum. Hänsyn tas i samrådshandlingen.
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7 Konsekvenser och hållbarhetsbedömning
Vårgårda kommun kommer att göra en miljöbedömning
av FÖP 2040 enligt 6 kap 11 § i Miljöbalken. Ambitionen
från Vårgårda kommun är att även göra en hållbarhetsbedömning. Det innebär att planen utformas för att ta hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna miljömässig, social
och ekonomisk hållbarhet.
De 17 globala målen för hållbar utveckling kommer att utgöra ramen
för hållbarhetsbedömningen. Nationella miljömål och folkhälsomål
innefattas i de globala målen. I arbetet kommer även tillägg som till
exempel regionala och lokala miljömål att beaktas.
Hållbarhetsbedömningen av FÖP 2040 kommer att avgränsas till det
som påverkas av fysisk planering, på samma sätt som övriga delar i
planen.

Bild: De 17 globala målen för hållbar utveckling till 2030 som beslutades om av FN:s medlemsstater.
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7.1 Främjande av hållbarhet
FÖP 2040 ska främja en hållbar utveckling av Vårgårda tätort. Nedan beskrivs mer ingående
hur planen med de prioriterade inriktningarna kan främja ett hållbart småstadsbyggande. Det
handlar om ett samspel mellan de tre hållbarhetsdimensionerna; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Miljömässigt:

Hållbar planering av bebyggelse och infrastruktur ger en minskad energiförbrukning, ökad resurseffektivitet samt gör det möjligt för bebyggelse och infrastruktur att vara oberoende av fossila bränslen. Det här
förebygger i sin tur klimatförändringar och miljöförstöring.
Fungerande ekosystem är grundläggande för vår existens och ger samtidigt många positiva effekter vi kan
nyttja. Genom att se landskapet och den bebyggda miljön utifrån ett helhetsperspektiv så bidrar det till en
ökad livskvalitet och ger fördelar till natur- och kulturmiljön.
Sammanhängande gröna och blå strukturer är viktiga för människors välbefinnande och för den biologiska
mångfalden. Gröna och blå strukturer är exempelvis varierade och omhändertagna parker, naturområden
och vattendag. Växtlighet ökar luftfuktighet, renar luften, ger behagligare lokalklimat och är bullerdämpande. Det är nödvändigt och fördelaktigt att anpassa bebyggelse och infrastruktur till ett föränderligt
klimat. Att klimatanpassa genom till exempel grönytor, öppna vattenytor och genomsläpplig mark renar
vatten samtidigt som det skyddar mot häftiga regn och flöden.

Socialt:

Hållbar planering av tätorten ska ge goda möjligheter till att leva och verka hållbart och det blir ”Lätt att
göra rätt”. Mångfald av attraktiva boenden är viktigt för den sociala hållbarheten, då det ger attraktivitet,
livskvalité och motverkar segregation.
Koncentrerad bebyggelse ger närhet till service, vilket är viktigt för att skapa tillgänglighet. Välplanerad
och trygg infrastruktur bidrar i sin tur till jämställdhet och livskvalité då möjlighet ges att kunna tas sig till
arbete, utbildning, fritidssysselsättningar med mera.
Vårgårda tätorts identitet som en grön småstad stärks av en vårdad och tillgänglig natur, bebyggelse och
kulturell miljö. En god planering skapar tillgänglighet och närhet till natur- och grönområden. Det är viktigt för såväl boende som besökare. Nyttorna är många, exempelvis välbefinnande, bättre hälsa, möjlighet
till rekreation, lek och social samvaro.

Ekonomisk:

Det är resurseffektivt med välplanerad och koncentrerad bebyggelse då befintlig infrastruktur och teknisk
försörjning utnyttjas i högre utsträckning. Anpassning och förebyggande åtgärder för klimatförändringar
hindrar framtida kostnader till följd av exempelvis översvämningar. Goda möjligheter för resor och transporter inom samt till och från tätorten skapar goda förutsättningar för att få invånare, verksamheter och
arbetskraft till kommunen. Det här bidrar till en ekonomisk hållbar utveckling.
Genom att ta vara på tjänster som kommer från ekosystemet skapas en grund för ekonomisk hållbarhet
utifrån de miljömässiga och sociala aspekterna. Det kan handla om tjänster där träd och grönska reglerar
temperaturen eller dagvattendammar med växtlighet och djurliv tar omhand kraftiga skyfall, vilket innebär
både nyttjande av ekosystemtjänsterna och att förebygga skador och ohälsa, vilket bidrar till ett effektivt
utnyttjande av resurser. Attraktiva natur- och grönområden kan ge värdeökning av fastigheter och verksamheter samt öka besöksnäringen.
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Bilaga 2a Hälsa, risk och säkerhet
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Utredningsområde
Rekommenderad väg för farligt
gods
Skyddsavstånd Farligt gods 150
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E20 ny sträckning
E20 ny sträckning Skyddsavstånd
Farligt gods 150 meter
Skyddsavstånd Kraftledning 400
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Bilaga 2b Kulturmiljö och areella näringar
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Bilaga 2c Naturmiljö och rekreation
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