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Antagandehandling
Detaljplan för
Algutstorp – del av Hägrunga 5:2
Vårgårda tätort, Västra Götaland

Planbeskrivning
Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
Plankarta med bestämmelser
•
Illustrationskarta
•
Denna planbeskrivning
•
Samrådsredogörelse
•
Fastighetsförteckning
•
Behovsbedömning av miljöbedömning
Utredningar:
•
Geoteknisk utredning (BGAB 2013-06-20)
•
Trafikmätning (Vectura 2013-09-18, kompletterad 2013-09-19)

Bakgrund
Fastigheten Hägrunga 5:2 ingår som en del i utbyggnadsområdet Algutstorp i
södra delen av Vårgårda tätort. För området gäller detaljplan som är fastställd
1991-12-27. Enligt gällande detaljplan ska hela området användas för
bostäder i olika upplåtelseformer.
Fastigheten är delvis avstyckad och VA och gatunät är utbyggt i södra och
östra delen. I nordvästra delen av fastigheten, utmed Boråsvägen, finns
tillfälligt placerade moduler som idag används som förskolelokaler. Enligt
kommunens lokalbehovsutredning finns framtida behov av en permanent
förskola i Algutstorp. Det krävs då en ändring i gällande detaljplan med syftet
att säkerställa en permanent placering av förskola i området.
Planen började handläggas med enkelt planförfarande. Efter att ha samrått
med Länsstyrelsen har handläggningen övergått till normalt planförfarande.
Planarbetet bedrivs enligt PBL 2010:900.
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Planens syfte
Planens syfte och huvuddrag är att:
•
Säkerställa kvartersmark för förskola genom en ändring av
markanvändning i del av nuvarande detaljplan.
•
Ändra markanvändning på den del av nuvarande detaljplan som står
som odlingslotter, till natur respektive skola
•
Bredda området med allmän platsmark utmed Skördevägen för att på
så sätt få plats med en gångbana jämte körbanan.

Översiktskarta

Plandata
Planområdet är beläget i södra delen av Vårgårda tätort och omfattar del av
fastigheten Hägrunga 5:2 samt del av Hägrunga 5:61. Området avgränsas i
norr av befintlig småhusbebyggelse utmed Bondevägen. I väster, sydöst och
sydväst utmed Skördevägens tänkta sträckning finns i dagsläget
jordbruksmark som är tänkt att bebyggas med småhus, medan det i öster finns
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jordbruksmark som är tänkt att bevaras som natur. Direkt söder om
planområdet finns en åkerholme som är biotopskyddad.
Fastigheterna Hägrunga 5:2 ägs av Vårgårda kommun och Hägrunga 5:61 ägs
av Rydlers Bygg AB.
Planområdet består idag huvudsakligen av jordbruksmark.
Den totala arealen som omfattas av detaljplanen är ca 19 600 kvm.

Behovsbedömning av miljöbedömning
Förslag till detaljplan bedöms inte ge upphov till en betydande miljöpåverkan
vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning inte kommer att upprättas,
se bilaga. Behovsbedömningen antogs av kommunstyrelsen 2013- 06-05.
Länsstyrelsens handläggare Torbjörn Sahl har inkommit med yttrande 201305-20, i vilket Länsstyrelsen instämmer med kommunens behovsbedömning.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Gällande översiktsplan för Vårgårda kommun, antagen 2006-06-07 KF § 43,
har som strategiska mål bland annat:
•
Kommunen ska erbjuda en god kommunal service.
•
En folkökning i kommunen, vilket kräver fler platser inom förskoleverksamheten för att möta behoven.
Gällande detaljplan
För aktuell del av fastigheten Hägrunga 5:2 gäller detaljplan nr 81a+b,
Område norr om Algutstorps kyrka, fastställd 1991-12-27, aktnummer 1527415. Detaljplanen anger natur i väster och söder, odlingslotter i nordöst samt
lokalgata och kvartersmark för bostadsändamål i ett stråk i sydväst. För
detaljplanen har genomförandetiden gått ut.
Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2012-03-28 § 75 i uppdrag åt
samhällsbyggnadssektorn att upprätta detaljplan för det aktuella området för
att därigenom säkerställa en permanent placering av förskola.
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Riksintressen
Större delen av planområdet omfattas av riksintresse för naturvård NRO
14125 Siene-Landa. Området sträcker sig i ett bälte från Lagmansholm i
väster bort till kommungränsen mot Herrljunga i öster. Det utgörs av ett
varierat kulturlandskap med lång kontinuitet med naturbetesmarker och ädellövskogar. Även sällsynta naturtyper som åmad och ljunghed förekommer.
Växtsamhällena är bitvis art- och individrika.
Det aktuella planområdet består främst av jordbruksmark och uppvisar inte
några för riksintresset väsentliga särdrag. Åkerholmen i söder och skogsbrynen i öster och norr har ett större värde för riksintresset men påverkas inte
av planen. Sammanfattningsvis kan konstateras att påtaglig skada inte uppstår
på riksintresset inom det aktuella planområdet.

Förutsättningar och förändringar
Nuvarande markanvändning
Planområdet utgörs idag huvudsakligen av jordbruksmark med sanka partier i
nordöst. Direkt söder om planområdet finns en åkerholme som är
biotopskyddad. Den består av sju ekar som bildar en liten dunge på en
upphöjning i fältet. Upphöjningen har bildats av odlingssten som rensats ur
åkern. Åkerholmen är genom sin karaktär av ”ö” väl avgränsad från
kringliggande jordbruksmark och ligger alltså helt och hållet utanför
planområdet. Se bilder nedan.

Åkerholmen sedd från norr. Planområdets
gräns strax framför holmen.

Åkerholmen sedd från väst. Planområdets
gräns en bit till vänster om holmen.

Geoteknik

I huvuddelen av planområdet utgörs jorden av fast lera och silt på morän. I
nordöst finns sanka partier med ytlig torv på lera och silt. Se vidare
geoteknisk undersökning för området utförd av Allmänna ingenjörsbyrån
1979-01-12 samt ett kompletterande PM 1991-03-20 av VBB VIAK som togs
fram i samband med gällande detaljplans tillkomst.
En geoteknisk utredning för den planerade förskolan är utförd av BGAB
2013-06-20. Jorden består under ytskiktet av lera och silt, som direkt eller via
skikt av friktionsjord, vilar på för utförda sonderingar fast botten – troligen
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morän, block, berg eller fast lagrad friktionsjord. Ytskiktet består i
provtagningspunkterna av mullhaltig sandig silt och har en tjocklek på 0,3 m.
Härunder följer siltig lera som delvis innehåller siltskikt och även skikt av
siltig sand. Leran är överst utbildad som torrskorpa. Leran bedöms ha en
mäktighet understigande 7 m och bedöms som halvfast – lös medan underliggande friktionsjord bedöms som halvfast - fast lagrad. Utförda sonderingars
nedträngningsdjup varierade mellan 7,0 och 9,2 m.
Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad
bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning (sedan allt
organiskt material borttagits).
Radon

Enligt den geotekniska utredningen av BGAB utgörs marken som är tänkt att
bebyggas av lågradonmark. Det innebär att inga radonskyddande åtgärder
behöver vidtas.
Fornlämningar

Åkerholmen direkt söder om planområdet har varit registrerat hos
Riksantikvarieämbetet som röjningsröseområde, RAÄ Algutstorp 128:1.
Detta föranledde att en särskild arkeologisk utredning genomfördes som även
omfattade en del av planområdet. Det konstaterades att röset med omgivning
inte innehöll någonting av arkeologiskt eller antikvariskt intresse. Eftersom
platsen inte bedömdes utgöra en fast fornlämning omfattas RAÄ Algutstorp
128:1 inte längre av lagskydd enligt KML. Länsstyrelsen har därför meddelat
(2013-05-07 per telefon) att det i planområdet inte finns konflikter ur
antikvarisk synpunkt.
Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Inom planområde saknas bebyggelse.
Norr om planområdet ligger ett småhusområde från 1976 vid Bondevägen.
Husen är enhetligt utformade i ett plan och har lockpanel i gröna och blå
nyanser. Väster om planområdet finns ett antal moduler uppställda så att de
bildar ett L i ett våningsplan. De används som förskola. Ännu längre västerut,
på andra sidan Boråsvägen ligger bostadsområdet Smörtinan från 2005. Det
utgörs av mindre flerbostadshus i två plan med ljusa, putsade fasader.
Ny bebyggelse

Planförslaget redovisar bebyggelse med förskola i ett plan och souterrängplan.
Förskolan är tänkt att fullt utbyggd rymma åtta barngrupper varav två på
souterrängplanet. Totalt väntas skolan ha ca 160 barn och 35-40 anställda.
Redovisad byggbar mark medger 1800 kvm byggnadsarea och en
byggnadshöjd samt nockhöjd om 105 respektive 108 meter över nollplanet.
Komplementbyggnader får ha största byggnadsarea om 100 kvm samt högsta
byggnadshöjd om 2,5 meter.
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

8(16)

Sida

LAGA KRAFTHANDLING

I gällande detaljplan avses område i öster för odlingslotter. Enligt
planförslaget föreslås att odlingslotter utgår, samt att det aktuella området
betraktas som naturmark. Den föreslagna markanvändningen kan motiveras
med att andelen småhus med egen trädgård i området troligen blir större än
vad som föreslogs i gällande plan. Då förskolan gränsar till kvartersmark åt de
flesta håll anses det mer angeläget att här säkerställa ett naturområde som kan
nyttjas i förskolans verksamhet.
Gällande detaljplan runt planområdet tillåter bebyggelse i friliggande småhus
i ett till två plan och/eller kedjehus i ett plan.
Gator och trafik
Vägtrafik

Planområdet föreslås angöras via Skördevägen, en lokalgata som leder fram
till skolområdet. Vid entrén till skolområdet passerar en föreslagen GC-väg.
Korsningen med GC-vägen utformas upphöjd som en hastighetssäker passage
av trafiksäkerhetsskäl. Från Skördevägen kommer två matargator att utgå till
bostadsområdena väster om planområdet och en österut. Korsningen med den
nordligaste matargatan utformas så att det går att vända med bil här. Skördevägen ansluter Boråsvägen vid befintlig rondell. Boråsvägen är klassad som
lågtrafikerad huvudgata och ligger på ca 150 meters avstånd. Drygt 300 meter
bort går Rv42. Inom planområdet förväntas endast trafik med förskolan som
målpunkt, ca 700 fordon per vardagsdygn, då skolan är fullt utbyggd. På
Skördevägen närmare rondellen beräknas trafikmängden uppgå till ca 900
fordon per vardagsdygn, då bostadsområdena är utbyggda.
Anslutningen mellan Boråsvägen och Rv42 vid Algutstorps kyrka är utformad
som en trevägskorsning typ A definierad enligt ”Vägar och gators
utformning” (VGU) utgiven 2004 av Vägverket och Svenska Kommunförbundet. Den ligger inom gränsen för Vårgårda tätort. Det totala antalet
fordon/dygn på Boråsvägen är 965, varav 518 i riktning mot Rv42 (se
trafikmätning 2013-09-11 - 2013-09-17). Antal fordon som trafikerade Rv42
uppgick till 3695 fordon/dygn år 2010. Enligt Trafikverkets beräkningar
kommer antalet att öka upp till 5500 fordon/dygn år 2030. Största antalet
fordon/h på Boråsvägen är i veckomedel 98, varav 51 i riktning mot Rv42.
Största antalet fordon/h på Rv42 i veckomedel är idag ca 400 och 2030 ca 600
om relationen dygn/h är samma som för Boråsvägen. Rv42 har
hastighetsgräns på 80 km/h.
Siffrorna ovan har satts in i en mängd tabeller och prövats enligt VGU (se
figur 5-14, 5-15, 5-17, 5-18 och 5-19 i VGU). När det gäller belastningsgrad
är utformningen av befintlig korsning tillfredsställande både idag och 2030.
När det gäller trafiksäkerhet är utformningen av befintlig korsning
tillfredsställande idag men inte 2030. Detta pga den prognostiserade stora
trafikökningen på Rv42. En eventuell trafikökning på Boråsvägen som kan
väntas uppkomma i takt med att Algutstorp får mer bostäder är inte
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avgörande, möjligen kan den snabba på behovet av en annan korsningstyp
(typ C definierad enligt VGU).
Förskoleetableringen kommer inte att påverka belastningen på anslutningen
mellan Boråsvägen och Rv42 då samtliga barn i den första etappen (sex
avdelningar) kommer från förskolor i det närbelägna Fridhemsområdet och
Algutstorp. Kommunen bedömer att valet av skolväg inte kommer att
förändras avsevärt efter att den nya förskolan tagits i bruk. Merparten av
barnen kommer från närområdet eller andra delar av tätorten och antas ta sig
till och från förskolan norrifrån. En mindre del (ca 30 %) kommer från
landsbygden eller delar i tätorten belägna så att de antas använda anslutningen
till Rv42 vid Algutstorps kyrka. Denna fördelning kommer att bestå med den
nya förskolan. De två avdelningar som tillkommer då förskolan är fullt
utbyggd avses brukas av den ökande befolkningen i Algutstorp. Eventuell
ökning av trafiken vid anslutningen till Rv42 beror då inte på förskolans
placering utan på områdets expansion (se ovan). Denna expansion är inte
beroende av förskolans tillkomst utan sker utifrån fastställd detaljplan.
Enligt kommunens befolkningsanalyser väntas på sikt en föryngring av
befolkningen ske i Fridhemsområdet. Detta medför en större andel barn i
förskolan från närområdet med minskad användning av anslutningen till Rv42
som följd (när det gäller trafik med förskolan som målpunkt). Övrig
verksamhet i lokalerna äger rum på tidpunkter med låg trafikbelastning
(helger och kvällar).
Kollektivtrafik

Busshållplats finns vid Rv42 vid Algutstorp kyrka, ca 600 meter från planområdet. Järnvägsstation och busstation finns på ca 1600 meters avstånd. I
framtiden planeras även utbyggnad av hållplats på Boråsvägen på ca 300
meters avstånd från planområdet.
Parkering

Parkering ska ske på kvartersmark. På illustrationskartan redovisas 48 pplatser. Enligt kommunens parkeringsnorm ska en förskola med storlek som
den planerade ha 20 p-platser åt personalen. Resterande 28 kan användas för
snabba stopp vid hämtning och lämning av barn. Ifall byggrätten utnyttjas till
fullo torde behovet av personalplatser stiga till 30, varvid fler p-platser kan
komma att behövas. Det finns möjlighet att utöka den redovisade parkeringen
norrut.
Transport

Transporter till området samt angöring ska ske via Skördevägen.
Tillgänglighet

Marken ska utformas så att tillgänglighet erhålles för personer med
funktionsnedsättning i den omfattning som krävs enligt normer.
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Gång- och cykeltrafik

Utmed Boråsvägen finns GC-väg in mot centrum, järnvägsstation, centrala
skolområdet och Kesbergets friluftsområde. En gren från Boråsvägen leder till
Fridhemsskolan. I takt med utbyggnaden av bostadsområdena i Algutstorp
kommer GC-väg att byggas som förbinder planområdet med Boråsvägen och
även norrut till Bondevägens östra ände.
Inom planområdet föreslås en GC-väg löpa utmed områdets västra gräns. Den
ska utformas upphöjd som en hastighetssäker passage vid infarten till
skolområdet. Utmed Skördevägen planeras en gångväg på nordvästra sidan.
Den korsar matargatorna på upphöjningar av trafiksäkerhetsskäl.

Utdrag från ”Gång- och cykelnätsstruktur i Vårgårda tätort”
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Förstorat utsnitt ur GC-karta
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Anslutning till kommunalt VA ska ske till ledning i GC-vägen utmed
planområdets västra gräns (serviceanslutningshöjd avlopp 96,80 m).
Dagvatten ska om möjligt omhändertas lokalt genom att perkolationsbädd
anläggs inom planområdet med bräddavlopp till dagvattenbrunn i GC-vägen
utmed planområdets västra gräns. Brandpost kommer att installeras så att hela
planområdet ligger inom 1000 meter från den (troligen på Rapsvägen). Den
kommer att få en kapacitet på minst 900 liter/minut.
Fjärrvärme

Fjärrvärmeledning finns utmed Boråsvägen. En eventuell anslutning till
planområdet kan utredas under genomförandet av planen.
El och tele

Vattenfall eldistribution AB har en transformatorstation vid rondellen
Boråsvägen/Skördevägen och elledningar som passerar planområdets
sydvästligaste del. Från transformatorstationen avses eldistribution ske till
planområdet via ledningar i Skördevägen.
TeliaSonera Skanova Access AB har ledningar vid rondellen
Boråsvägen/Skördevägen. Därifrån avses anslutning till planområdet ske via
Skördevägen (samordnat med elledningar).
Avfall

Hantering av avfall ska ske enligt kommunens renhållningsordning.
Avfallshanteringen ombesörjes idag av Ragnsells AB. Vid beviljande av
bygglov skall arbetsmiljön beaktas i samband med tömning av avfallskärl.
Renhållningsentreprenören skall kunna stanna på ett trafiksäkert sätt på
fastigheten eller i nära anslutning och backning tillåts endast i samband med
vändning. Soprum skall anläggas vid fastighetsgräns eller en av kommunen
godkänd plats inom rimligt gångavstånd. Soprummet samt dragvägar skall
anläggas på ett sådant sätt att gällande arbetsmiljöregler uppfylls.
Störningar
Buller

Rv42 passerar väster om planområdet. Riktvärdet för maximal ljudnivå
utomhus avser endast uteplats i anslutning till bostad. Vad gäller
undervisningslokaler, som t.ex. förskola finns inga bindande riktvärden.
Praxis har dock blivit att riktvärden enligt nedan ska klaras:
•
•
•

Ekvivalent ljudnivå inomhus 30 dBA
Maximal ljudnivå inomhus 45 dBA
Ekvivalentnivå på vistelseytor 55 dBA
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Rv42 beräknas år 2030 enligt siffror från Trafikverket ha ca 5 500
fordon/dygn, har högsta tillåten hastighet 80 km/h och ligger ca 300 meter
från skolområdet. I skriften ”Trafikbuller och planering III” utgiven 2006 av
Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med
Ingemansson Technology AB finns en tabell som visar förhållandet mellan
hastighet, trafikmängd och skyddsavstånd med avseende på buller. Av denna
framgår att 10 000 fordon/dygn med hastigheten 90 km/h kräver ett
skyddsavstånd på 130 meter för att riktvärdet 55 dB(A) inte ska överstigas.
Även om tabellens värden inte tar hänsyn till platsspecifika förhållanden är
marginalen så stor att det är rimligt att utgå från att 55 d(B)A inte överskrids.
Utöver avståndet bildar bebyggelsen i Smörtinan en barriär väster om
förskolan mellan denna och Rv42, medan marken höjer sig 4–5 höjdmeter
sydväst om förskolan mellan denna och Rv42. Hänsyn till eventuellt buller
har även tagits vid byggnadens placering på tomten. Den föreslagna
placeringen och utformningen är väl anpassad till platsens förutsättningar.
Lekplatser för barnens utomhusvistelser placeras mot norr samt öst och
avskärmas delvis av byggnadens långsida mot Rv42 och eventuella
bullerkällor.
Avståndet, terrängens beskaffenhet samt byggnadens placering torde
sammantaget göra en bullerutredning överflödig.
Riskbedömning

Det bedöms ej föreligga några särskilda risker inom planområdet.

Genomförande
Under Genomförande redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska
och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Dessa redovisade
uppgifter har ingen rättsverkan.
Organisatoriska frågor
Tidsplan

Planen har övergått från att handläggas med enkelt planförfarande till normalt
planförfarande. Planförslaget har varit ute på samråd under juni – juli 2013
och planeras vara ute på granskning under september – oktober 2013.
Detaljplanen beräknas bli antagen under första kvartalet 2014.
Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.
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Huvudmannaskap, ansvarsfördelning

Vårgårda kommun är huvudman för allmän platsmark. Fastighetsägaren är
ansvarig för kvartersmark. Vårgårda kommun är huvudman för vatten- och
avloppssystem fram till fastighetsgräns (i detta fall kvartersmark för
skolområde). Vattenfall är ansvarig för eldistribution. Skanova är ansvarig för
telenätet.
Fastighetsrättsliga frågor
Markägande

Fastigheten Hägrunga 5:2 ägs av Vårgårda kommun. Fastigheten Hägrunga
5:61 ägs av Rydlers Bygg AB.
Fastighetsbildning

En ny fastighet bildas genom att mark avstyckas från Hägrunga 5:2, som
omfattar den delen av planområdet som utgörs av kvartersmark. Den del av
Hägrunga 5:61 som tas i anspråk för lokalgata överförs till Hägrunga 5:2. Se
bild nedan.

Fastighetsreglering
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Tekniska frågor
Vatten och avlopp

Anslutning till kommunalt VA ska ske till ledning i GC-vägen utmed
planområdets västra gräns (serviceanslutningshöjd avlopp 96,80 m).
Dagvatten ska om möjligt omhändertas lokalt genom att perkolationsbädd
anläggs inom planområdet med bräddavlopp till dagvattenbrunn i GC-vägen
utmed planområdets västra gräns.
El och tele

Vattenfall eldistribution AB har en transformatorstation vid rondellen
Boråsvägen/Skördevägen. Från denna avses eldistribution ske till planområdet
via ledningar i Skördevägen.
TeliaSonera Skanova Access AB har ledningar vid rondellen
Boråsvägen/Skördevägen. Därifrån avses anslutning till planområdet ske via
Skördevägen (samordnat med elledningar).
Ekonomiska frågor
Planekonomi

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten ansvarar för kostnader i samband
med framtagande av detaljplan. Kommunens kostnader regleras i ett särskilt
planavtal.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnad Bygg- och miljö i Vårgårda
kommun på uppdrag av Kommunstyrelsen. Sören Andersson, Claes-Håkan
Elvesten samt Robert Isberg har medverkat.

SAMHÄLLSBYGGNAD BYGG och MILJÖ

Sabina Talavanić
Arkitekt SAR/MSA

Stefan Olsson
Arkitekt MSA
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