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BAKGRUND
Vårgårda kommun växer och ett planprogram för ny bebyggelse i området
Fagrabo öster om tätorten är under framtagande. Delar av det aktuella
planområdet Fagrabo nyttjas idag som friluftsområde och utgör därmed en viktig
del av Vårgårdas friluftsliv. De skogsklädda höjderna intill tätorten används frekvent
av allmänheten, skolor och föreningslivet för olika aktiviteter. Samtidigt som
området idag har ett högt rekreationsvärde för Vårgårdas invånare är det också i
stort sett det enda håll åt vilken tätorten kan växa.
I samråd med representanter för Vårgårdas kommun samt med underlag från
föreningar som idag nyttjar området har detta PM, Program Fagrabo, fördjupning
friluftsliv tagits fram. Ambitionen har varit att lyfta fram friluftslivet som den
viktiga resurs och det stora värde det har för Vårgårda, både idag och för framtida
generationer. Målet är att så långt som möjligt integrera friluftslivet i den fortsatta
planeringen kring en utbyggnad av området Fagrabo. Detta PM visar hur man
hittills har resonerat kring friluftslivet genom att helt ”freda” vissa områden från
bebyggelse. Det visar även hur man i den fortsatta planeringen kan integrera
friluftslivet i nybyggda områden samt hur man kan utveckla intilliggande områden
genom nya kopplingar och andra åtgärder.

Fagrabo programområdesgräns

MÖJLIGHETER
•

Att integrera friluftslivet och göra det till en del av nyexploateringen.

•

Förstärka befintliga/skapa nya kopplingar mellan olika områden samt utöka
friluftsområdet till nya delar.

•

Skapa nya, och förstärka befintliga, knutpunkter som blir en tillgång för
friluftslivet.

•

Skapa säkra platser/passager där olika intressen/trafikslag kan samsas.
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OMRÅDET IDAG
Planområdets västra och sydöstra delar består främst av skogsklädda höjder
och områdets nordöstra delar består främst av åkerlandskap. I anslutning till
åkerlandskapet finns ett antal gårdar. Området är i övrigt till stora delar idag
obebyggt.
Skogsområdena intill tätorten genomkorsas av skogsvägar, stigar och leder som
frekvent används av allmänheten, skolor och föreningslivet. Det rika föreningsoch friluftslivet är viktiga delar av Vårgårdas identitet och något man vill värna om
och utveckla, för dagens Vårgårdabor och för framtida generationer. Några av
aktiviterna som finns i området kan man se på planen på nästa sida. I Parkgatans
förlängning, i dalgången nordväst om Kesberget, finns en skogsväg (markerad som
streckad röd på planen) som används som rekreationsstråk.
SÖDER OM JÄRNVÄGEN
Söder om järnvägen och Kyllingsån finns Tånga heds naturreservat samt Tånga
heds fritidsområde med utomhusbad, minigolf, bowling, sport-/ evenemangshall,
evenemangsområde samt vandrarhem. Tunnel under järnvägen/bro över ån finns i
öster och väster (markerade med rött på planen).
Friluftsområdet kring Kesberget och målpunkterna vid Tånga hed ligger
geografiskt sett nära varandra men järnvägen och Kyllingsån bildar en barriär
mellan de två områdena. Kopplingar mellan områdena finns men de ligger en bit
bort och tar inte vara på möjligheterna som ån och maden kring ån erbjuder.
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OMRÅDET IDAG

SLINGAN VANDRINGSLED

181
VÄG

HEMBYGDSGÅRD
0

E2

Vintertid skidspår
på åker
NATUR- OCH KULTURSTIG

Stigar/leder och
orientering i
skogsområdena

UTBREDNING
TÄVLINGSBANA CYKEL

SKOGSGATAN

ELLJUSSPÅR

DISCGOLFBANA

BEFINTLIG
KOPPLING
TÅNGA HED

KESBERGET

SCOUTGÅRDEN

CENTRUM

SPORTANLÄGGNINGAR
SKIDBACKE
KULLINGSHOF
STUGAN
SKOLA
N
TA
A
G
RK

LM

STH
G
B

GT
G
Ä
RNV

JÄ

PA

GOLFBANA

ÅN

JÄRNVÄGSSTATION

NGS
I
L
L
KY

4H-GÅRD
TÅNGA HED
SKJUTBANA
EVENEMANGCENTER

BEFINTLIG KOPPLING
TÅNGA HED

CAMPINGPLATS
TÅNGA FRITIDSOMRÅDE
TÅNGAHED
IDROTTSPLATS

TÅNGA HEDS NATURRESERVAT

MÅLPUNKT
KOPPLING

INTEGRERAT FRILUFTSLIV NÄR VÅRGÅRDA VÄXER
Ambitionen är att integrera och utveckla friluftslivet i den fortsatta detalj
planeringen av området Fagrabo. Planen på nästa sida visar hur man valt att
koncentrera nybyggnationen till valda delar av planområdet för att därmed kunna
behålla större sammanhängande skogsområden. Planen visar även på hur man
skulle kunna utveckla befintliga och nya delar av friluftsområdet samt integrera
friluftslivet i den nya byggnationen och gatustrukturen.
Bevarade områden
1. Byggnationen har koncentrerats till valda delar av planområdet för att kunna
bevara större sammanhängande skogsområden. Området intill Scoutgården i
anslutning till skola och sportanläggninar samt Kesberget har helt fredats från ny
bebyggelse.
Integrerat vid nybyggnation
2. Friluftslivet integreras i den fortsatta planeringen för nya bostadsområden. Inom
gatustrukturen kan löpslingor planeras vilket ger möjlighet att träna i upplysta
befolkade miljöer. Viktigt med kopplingar mellan bostadsområdena med avseende
på gång- och cykelvägar för att främja möjligheterna för den typen av rörelser
inom och mellan områdena.
3. Idag spåras skidspår på de öppna fälten under snörika vintrar. Möjlighet att
fortsätta med detta kan ges vid planering av bebyggelse på åkermarken.
Utveckla befintliga och nya områden
4. Område med utvecklingspotential för friluftslivet. Möjlighet att göra området
mer tillgängligt som strövområde genom att anlägga leder och stigar, samt med
hjälp av genomtänkta röjningsstrategier.
5. Område med utvecklingpotential för friluftslivet. Områdets närhet till befintliga
aktiviteter på Kesberget i kombination med föreslagen ny bro (se punkt 10)
mot Tånga hed gör området till en viktig länk mellan Kesberget och Tånga hed.
Områdets befintliga aktiviteter kan utvecklas vidare samt tydliggöra kopplingen
mot Tånga hed för att i framtiden fungera som ett tydligt stråk som binder samman
de båda friluftsområdena.
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6. Befintliga leder såsom natur- och kulturstigen värnas i möjligaste mån och tas
med i planeringen för att även i fortsättningen fungera som ett sammanhängande
(och eventuellt utökat) stråk.
7. Lekplatser i anslutning till träningsstråk/knutpunkter kan utformas som
generationslekplatser där lek och träning finns sida vid sida. Lekplatserna kan med
fördel få naturtema och integreras i naturmiljön (exakta placeringar är ej utpekade
på planen).
8. Kesbergsvägen, Parkgatans förlängning, utformas och anpassas till friluftslivet
i området. Hastigheten hålls nere och möjlighet finns att stänga av vägen vid
tävlingar i området. Se vidare sidan 10.
9. En bro över Kesbergsvägen har diskuterats. En kort fördjupning/
diskussionsmaterial angående bron har tagits fram och finns som bilaga till detta
PM. En eventuell bro bör ses i ett större planeringssammanhang där för- och
nackdelar vägs mot varandra samt svarar på frågorna: Vilket syfte har bron och
vilken standard ska den hålla?
10. En ny bro föreslås koppla samman friluftsområdet kring Kesberget och
skolområdet med Tånga hed på andra sidan järnvägen och Kyllingsån. Bron knyter
samman områdena och skapar nya möjligheter av nyttjande och utveckling av nya
och befintliga områden (se vidare på sidan 9).
Tre nya knutpunkter för friluftslivet föreslås: De benämns på planen som
Knutpunkterna Kesberget, Skogsbrynet och Torrbacken. Dessa utvecklas vidare på
sidan 8.

INTEGRERAT FRILUFTSLIV NÄR VÅRGÅRDA VÄXER
Upplysta löpslingor på asfalt integrerat i nybyggda bostadsområden. Ger möjlighet att
träna i upplysta, befolkade miljöer.

181
VÄG

2

Skidspår integrerat i område

3 med nybyggnation på åker

ETAPP 2

4 Område med utvecklings

ETAPP 3

potential som strövområde

0

E2

KNUTPUNKT TORRBACKEN

ETAPP 1A

7 Generationslekplatser
-Lek och träning utformat i kombination
med varandra
(placeringar ej utpekade på planen)

Möjlig placering för ev bro
9
över Kesbergsvägen
Skogsområde med friluftsaktiviteter nära skola bevaras

Möjlighet utökat elljusspår

ETAPP 1B
KNUTPUNKT SKOGSBRYNET
Utökat friluftsområde

1

KESBERGET
Kesbergsvägen, i Parkgatans förlängning,
anpassas till friluftslivet i området

Utökad natur- och kulturstig

6
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M

KNUTPUNKT KESBERGET
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En ny bro över kyllingsån och
järnvägen ger en direkt kopp- 10
ling mellan friluftsområdet
Kesberget och Tånga hed. Kyllingsån och maden blir synliggjord och tillgänglig.

ING
KYLL

5 Område som i och med ny bro över Kyllingsån/järn-

vägen utgör en viktig länk mellan Kesbergets friluftsområde och Tånga hed. Utvecklingspotential som som
aktivitetsområde.

TÅNGA HEDS
NATURRESERVAT

KNUTPUNKT
PASSAGE KESBERGSVÄGEN

KNUTPUNKTER FÖR FRILUFTSLIVET
Tre tydliga knutpunkter synliggör och underlättar friluftslivet. Knutpunkt Kesberget
blir den stora mötesplatsen men även de två mindre knutpunkterna får en
omsorgsfull och anpassad utformning.
•

En gestaltad plats som tar tillvara och tydliggör friluftlivet i området.

•

Varje knutpunkt utgör en ”port/entre” till friluftsområdet.

•

Information. Om friluftslivet och området i stort.

•

Servicepunkt för de som nyttjar friluftsområdet. Här kan toalett, vattenkran,
cykelpump och dylikt finnas.

•

En startplats för tävlingar.

•

Parkering.

•

En mötesplats för generationer. Möjlighet till generationslekplats i anslutning
till knutpunkten där lek och träning kombineras.

ELLJUSSPÅR
INFORMATION

KNUTPUNKT TORRBACKEN

KNUTPUNKT SKOGSBRYNET

KESBERGSVÄGEN, I PARKGATANS
FÖRLÄNGNING, ANPASSAS TILL
FRILUFTSLIVET I OMRÅDET

För knutpunkt Kesberget/Skogsbrynet gäller även:
•

En plats som bryter bil-trafikstråket och signalerar att bilen nu är
underordnad friluftslivet och människan.

MÖTESPLATS FÖR
GENERATIONER
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KNUTPUNKT KESBERGET

BRO FÖRSTÄRKER KOPPLING MOT TÅNGA HED
•

En ny bro över Kyllingsån kopplar ihop evenemangsområdet/naturreservatet
Tånga hed med friluftsområdet kring Kesberget och skolområdet.

•

Synliggör och gör maden kring Kyllingån tillgänglig.

•

Bron möjliggör en utveckling av området kring Kyllingsån med nya 			
besöksmål för både Vårgårdabor och turister.

KYLLINGSÅN

BRONKESBERGET
ÖVER KYLLINGS MADER

NYA BRON
GÅNG- OCH CYKELBRON ÖVER
KYLLINGSÅN OCH MADEN - CA 4 M BRED

MÖJLIGHET ATT UPPLEVA
NATUREN OCH MADERNA
PÅ ETT UNIKT SÄTT

KNUTPUNKT KESBERGET

UTSIKTSPLATS MED
INFORMATIONSTAVLOR

NY BRO ÖVER
JÄRNVÄGEN/
KYLLINGSÅN

BEFINTLIG BRO FÖR
JÄRNVÄGEN

LM

STH
G
B

GT
G
NVÄ

JÄR

GOLFBANA

MADEN

N
GSÅ
N
I
L
KYL
BEFINTLIG TUNNEL
UNDER JÄRNVÄGEN
EN VIKTIG KOPPLING
TILL SKOLOMRÅDET OCH
SAMTIDIGT EN UPPLEVELSE

4H-GÅRD
TÅNGA HED
SKJUTBANA
EVENEMANGCENTER
CAMPINGPLATS

TÅNGA FRITIDSOMRÅDE

TÅNGAHED
IDROTTSPLATS

CAMPING

TÅNGA HEDS
NATURRESERVAT

SPÄNNANDE ARKITEKTUR
SOM SÄTTER VÅRGÅRDA
PÅ KARTAN

TÅNGA HED

Vägen till skolor

Järnvägen

ILLUSTRATION FRÅN KYLLINGSÅN I VÅRGÅRDA, UTVECKLINGSPROGRAM, 2015

Maden

Kyllingsån

Maden

Entré till Tånga Hed
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KESBERGSVÄGEN, PARKGATANS FÖRLÄNGNING
I etapp 1 för utbyggnad av Fagrabo läggs grunden till en stor del av Fagrabos
trafikstruktur där Kesbergsvägen, Parkgatans förlängning, är en viktig del
för att skapa en nära koppling till Vårgårda centrum. Detta för att få goda
kommunikationer med tätorten samt stärka bilden av Fagrabo som en del av
tätorten. Vägen byggs med intilliggande gc-väg separerad från vägen. Då
Kesbergsvägen dras genom ett för Vårgårda viktigt friluftsområde är ambitionen
att utforma vägen på ett sätt som i möjligaste mån underlättar för ett fortsatt
nyttjande av området ur ett friluftsperspektiv.
•

Tydligt utformade platser i vägens båda ändar, på planen markerade
som knutpunkter, signalerar att man nu kör in i ett friluftsområde där bilen är
underordnad.

•

BEFINTLIG VÄG

MÖJLIGHET
MED BRO
EXEMPEL PÅ GRÄS I
AVSMALNANADE
REFUG

Bilvägen anpassas till friluftslivet. Hastigheten hålls nere med hastighetsdämpande åtgärder. Stigar och leder leds till tydliga passager där omsorg har
lagts på utformningen för att skapa tydliga och säkra övergångar över vägen.

•

Omsorg läggs på utformning och materialval i samband med byggandet av
vägen för att den i möjligaste mån ska harmoniera med omgivningen.

•

Vid tävlingar är vägen möjlig att stänga av. Tydlig information annonserar i 		
god tid om när vägen kommer att vara avstängd.

•

Möjlighet finns att i framtiden koppla samman skogsområdet intill den nya 		
bebyggelsen i etapp 1 med Kesberget via en bro över vägen. Detta utreds i
så fall vidare i ett senare skede. Ett diskussionmaterial ang bron har tagits
fram och går att se som bilaga till detta PM.
SKOGSOMRÅDE
MED FRILUFTSAKTIVITETER BEVARAS

ETAPP 2
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OMRÅDE MED
UTVECKLINGSPOTENTIAL SOM
STRÖVOMRÅDE

ETAPP 1
PASSAGE ÖVER VÄG

KESBERGSVÄGEN

UTÖKAT
ELLJUSSPÅR

DISCGOLFBANA

SKOLA
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ETAPP 3

ETAPP 1

SPORTANLÄGGNINGAR

GC 3,5M
VÄG 6,0M
SEKTION KESBERGSVÄGEN, PARKGATANS FÖRLÄNGNING.

EN AV TRE STÖRRE BEFINTLIGA KORSNINGAR
SOM UTFORMAS SOM
EN TYDLIG PASSAGE VID
BYGGANDET AV VÄGEN

KESBERGET

SCOUTGÅRDEN

SKIDBACKE
KULLINGSHOF
STUGAN

MÖJLIG
PLACERING BRO

ELLJUSSPÅR

OMRÅDE MED
UTVECKLINGSPOTENTIAL
SOM AKTIVITETSOMRÅDE

