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Kv. Björkängen

Utredning inför exploatering 
av kv. Björkängen

Postadress: , 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 vx ● Fax: 0322-60 09 60 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se



BILAGA
Sida

2(8)
Datum

2013-10-16

Utredningens huvuddrag

Bakgrund och syfte
 ”Riktlinjer för bostadsförsörjningen – Vårgårda kommun 2012-2018”, 
antaget av KF 2012-03-14 § 32, är Vårgårda kommuns bostadsförsörjnings-
program. Det tar sin utgångspunkt i kommunens vision att öka sin befolkning 
till 12 500 år 2018. För att uppnå detta krävs fler attraktiva bostäder för olika 
målgrupper. Bostäderna bör i första hand tillkomma där befintlig infrastruktur 
kan utnyttjas och social service finns på nära håll. Programmet föreslår ett 
antal platser i tätorten som prioriterade utbyggnadsområden för bostäder, bl.a. 
det aktuella området. Syftet med utredningen är att pröva olika alternativ för 
bostadsbyggande i området med olika hustyper och olika exploateringsgrad.  
Utredningen är en inledande fas i arbetet att ta fram en ny detaljplan över 
området.

Det aktuella områdets läge i Vårgårda tätort

Beskrivning av området
Det aktuella området har en areal på ca en hektar och ligger i nordöstra delen 
av Vårgårda tätort, söder om Fasangatan. Avståndet till centrum är ca en 
kilometer. Skolor och friluftsområde finns i närheten. Marken är kommunägd 
och detaljplanelagd på 70-talet. Detaljplanen anger park eller plantering.
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Området utgörs av en öppen gräsyta för bollspel samt en ungefär lika stor yta 
beväxt med främst högresta björkar. Framför allt den trädbeväxta delen 
används av boende i närområdet för utflykter och lek. Omgivande bebyggelse 
består av villor och radhus från 70- och 80-talet. Området ramas in av 
Fasangatan i nordöst, villatomter i sydöst och GC-vägar i nordväst och 
sydväst. GC-vägarna förbinder området med skolområdet, centrum, stationen, 
etc. Vattenledningar går igenom området i två diagonaler i väst och nord. Om 
de ska ligga kvar krävs att ett 16 meter brett bälte lämnas obebyggt för att 
garantera åtkomst till ledningarna (se bild nedan). Vid områdets östra hörn 
finns en elcentral.

Området som är aktuellt för nya bostäder till höger i bild med den icke byggbara ytan med 
vattenledningarna  innanför streckad linje. Ovan i bild marken föreslagen  som ny villatomt. 
Nedan i bild till vänster  marken som  är tänkt att övergå till befintliga villatomter. Gränsen 
för den nya detaljplanen inritad i rött.

Utöver ovan beskrivna område föreslås den nya detaljplanen behandla en 
gräsyta norr om Fasangatan och en i sydväst. Båda anges som parkmark i 
gällande detaljplan. De föreslås få ändrad användning till bostadsändamål och 
nyttjas till en ny villatomt samt till att utöka två befintliga tomter (Poppeln 1 
och Poppeln 4). Utredningen tar inte vidare upp dessa delområden.
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Området sett från sydväst.

Björkdungen sedd från gräsplanen.

Marken som föreslås som villa tomt.
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Exploateringsalternativ

Samtliga alternativ låter ledningarna ligga kvar i sitt nuvarande läge. En flytt 
skulle enligt Vårgårda kommuns VA-avdelning kosta ca en miljon. Denna 
merkostnad är svår att motivera då marken som blir tillgänglig ligger så pass 
nära befintlig bebyggelse att den inte medger ett större tillskott än ca 5-10 
bostäder beroende på storlek. Marken kan istället användas till parkering, 
utevistelse, etc vilket måste finnas inom området. 

Elcentralen berörs inte av något av alternativen.

Alternativ 1

Alternativ 1
Hela området förutom ledningsreservatet bebyggs med parhus i ett plan, totalt 
åtta hus med 16 bostäder på 70-75 kvm. Husen placeras runt en mindre 
gårdsbildning mot vilken entréerna är vända. Parkering sker på den egna 
tomten med möjlighet att bygga carport eller garage. Förråden placeras så att 
de bildar mindre rum i trädgårdarna. De befintliga träden tas ner, möjligen 
kan enstaka sparas i trädgårdar och på den gemensamma gården. 
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Fördelar
• God tillgänglighet.
• Lämplig boendeform för äldre som vill sälja sin villa men bo kvar i 

närområdet.

Nackdelar
• Låg exploatering, få bostäder.  
• Träddungen försvinner och därmed en välfungerande plats för 

rekreation.

Alternativ 2

Alternativ 2
Hela området förutom ledningsreservatet bebyggs med radhus i två plan, totalt 
sex hus med 21 bostäder på 120-140 kvm. Husen placeras så att en gemensam 
gård bildas centralt i området. All parkering samlas på en plats som inte går 
att bebygga. Förråden placeras så att de bildar entrégårdar till bostäderna. De 
befintliga träden tas ner, möjligen kan enstaka sparas i trädgårdar och på den 
gemensamma gården.  
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Fördelar
• Bra komplement till befintliga bostäder i närområdet som mestadels 

utgörs av villor.
• Hög exploatering, fler och större bostäder 

Nackdelar
• Träddungen försvinner och därmed en välfungerande plats för rekreation.
• Sämre tillgänglighet om alla hus är i två plan.

Alternativ 3

Alternativ 3
Förutom ledningsreservatet lämnas även större delen av träddungen 
obebyggd. Två mindre hus i två plan med totalt åtta bostäder på 60 kvm 
placeras mot Fasangatan, och två punkthus i upp till fyra plan med totalt  22 
bostäder på 60-75 kvm placeras längre söderut. Mindre gårdsrum avgränsas 
av husen, förrådsbyggnader och skogsbrynet. Parkering samlas på två platser 
som inte går att bebygga. 

Genom att träddungen med sin vertikala karaktär lämnas kvar tål platsen 
högre hus än annars. Punkthusen bör ligga i anslutning till dungen samt 
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utformas så att de blir smäckra och uppåtsträvande, gärna uppdelade på flera 
volymer.

Fördelar
• God tillgänglighet i punkthusen
• Lämplig boendeform för äldre som vill sälja sin villa men bo kvar i närområdet 

(punkthusen).
• Hög exploatering, fler bostäder.
• Större delen av träddungen blir kvar.

Nackdelar
• Eventuellt dyrt att bygga punkthus i lagom storlek.
• Eventuella negativa reaktioner från närboende på högre hus i ett 

område med i övrigt låg bebyggelse.

Sammanfattning och analys

Vad som är avgörande för hur området exploateras är om man bevarar 
björkdungen eller inte. Då träden ger platsen karaktär genom sin höjd och 
dungen används för rekreation torde det bästa vara att bevara björkdungen.  
Genom sin stora skala möjliggör träden en högre exploatering på kvarvarande 
mark än annars. Därigenom kan mängden bostäder bli ungefär densamma 
även om man bevarar björkdungen. 

Alternativ 3 verkar alltså vara det bättre alternativet förutsatt att det finns 
efterfrågan på den typen av bostad (lägenhet i flerbostadshus) och att 
byggkostnaderna inte blir för stora. 

Sektor Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten

Sabina Talavanic Stefan Olsson
Arkitekt SAR/MSA Arkitekt MSA
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