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1. FÖRUTSÄTTNINGAR 
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1.1 LOKALISERING I REGIONEN OCH I 
KOMMUNEN 
 
Vårgårda kommun har en central placering i Västra 
Götalandsregionen. Vårgårda tätort har ett strategiskt läge i 
korsningen av de större vägarna E20, som utgör en av Sveriges 
viktigaste vägförbindelser mellan Västra Götaland och 
Stockholmsregionen, och Rv42, som är ett av de viktiga tvärgående 
stråken genom regionen. Genom tätorten, med tågstopp, går även 
Västra Stambanan som är en av Sveriges mest trafikerade järnvägar 
mellan Göteborg och Stockholm. Idag är det för närvarande ca 3 
miljoner passagerare per år som reser på Västra Stambanan, och det 
beräknas öka till 4 miljoner år 2010. Västra Stambanan är även ett 

viktigt stråk för godstrafik ur ett nationellt perspektiv (Vårgårda 
Kommun, 2006). 
 
Kommunen har en yta på ca 44 300 hektar där 3 % består av vatten, 
ca halva arealen av skogsmark och knappt en fjärdedel av åker och 
betesmark. Det finns ett stort antal områden i kommunen med höga 
natur- och kulturvärden där flera är av riksintresse. Det finns ett 
flertal naturreservat och även många fornlämningar (Vårgårda 
Kommun, 2006).  

Vårgårda kommun, ur Översiktsplan 2006. 

Vårgårda
kommun 

Västra Götalands län, kartmaterial från Pantzare Information AB. 
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1.2 PLANOMRÅDETS LÄGE OCH OMFATTNING 
 
Planområdet ligger centralt i Vårgårda tätort. Det omfattar 
Centrumgatan och dess angränsande bebyggelse, som går som en 
ryggrad genom området, stationsområdet i mitten och två ödetomter 
i det sydöstra hörnet av planområdet. 
 
Inom planområdet finns idag bland annat bostäder, butiker och 
restauranger, vårdcentral, bio och ungdomsgård.  
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1.3 VAD SÄGER GÄLLANDE DETALJPLAN? 
 

 
 
 
 
  

Bostäder med handel i bottenplan.  
2 våningar, vind får inredas till bostad. 

Bostäder med handel i bottenplan.  
1-2 våningar, vind får ej inredas till bostad. 

Bostäder med handel i bottenplan.  
1- 3 våningar, vind får inredas till bostad. 

Bostäder med handel i bottenplan.  
1-2 våningar. 

Allmänt ändamål.  
Enligt den Fördjupade översiktsplanen för Vårgårda 
tätort avses gällande detaljplan ändras (Vårgårda 
kommun, 1998). 

Hantverk, ej störande småindustri, park, 
utställningslokaler, parkering, centrumfunktioner. 

Bostäder med handel i bottenplan.  
2-4 våningar. Vind får ej inredas till bostad. 
Fasad och fönster ut mot Centrumgatan skall ha 
bullerdämpande åtgärder. 
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(Vårgårda Kommun)
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1.4 INFRASTRUKTUR 
 
Centrumgatan och Kungsgatan går som två parallella ryggrader 
genom samhället. Efter att Kungsgatan gjordes om 1995-1997 till 
affärsgata med kantparkering, planteringar, bredare trottoarer och en 
hastighetsgräns på 30 km/h (Bussqvist et al. 2002), så har 
Centrumgatan blivit tätortens genomfartsled. Gatan är rak och känns 
som att den ligger på baksidan av centrum då bebyggelsen är vänd 
från den. Hastighetsgränsen är 50 km/h men allt för ofta ser man de 
som inte håller hastighetsbegränsningen. Det samma gäller med 
Parkgatan som fungerar som tätortens väst-östliga genomfartsled. 
Även här körs det för fort.     
I det fortskridande arbetet bör man titta på hur man kan lösa 
utformningen på de båda genomfartsgatorna för att dämpa 
hastigheten för fordon samtidigt som man underlättar för gående och 
cyklister att korsa gatan säkert. De hastighetsdämpande åtgärderna 
måste även ta hänsyn till att det är genomfartsgator där trafiken skall 
matas genom samhället och där kollektivtrafiken skall komma fram 
på ett smidigt sätt.     
 
 

 
Genomfart 
Huvudväg 
Lokalgata
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1.5 GÅNG- OCH CYKELNÄT 
 
Gång- och cykelnätet är under uppbyggnad i tätorten (Vårgårda 
kommun 2006). Idag finns gång- och cykelbana längs med 
Centrumgatan och Parkgatan. Man har lämnat öppningar i 
bebyggelsen längs med Kungsgatan och har på så sätt skapat gena 
vägar för gående och cyklister som rör sig i öst-västliga riktningar 
genom centrum. En tunnel finns under järnvägen. Denna är däremot 
en ”senväg” för cyklister som får ta en omväg för att komma från 
punkt A till punkt B. Tunneln är även en säkerhetsrisk då lutningen 
är alldeles för brant. Allmänheten har klagat på utformningen av 
tunneln. De anser att det är lätt att krocka med mötande och det är 
svårt att ta sig igenom när det är halt ute.  
Detta bör tas med i det fortsatta planarbetet.  

 
 

Gång- och cykelvägar 
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1.6 KOLLEKTIVTRAFIK 
 
Busslinjerna följer de större gatorna Centrumgatan och Parkgatan för 
att ta sig till och från stationen. Inom planområdet finns det två 
busshållplatser. Dels stationen och sen även en hållplats i norr vid 
korsningen Centrumgatan – Kungsgatan.  
Järnvägshållplatserna finns på var sida av spåret. Det går runt ca 20 
turer om dagen i vardera riktningen. Härifrån kan man ta sig till 
exempel Alingsås, som är en stor arbetsort för Vårgårdaborna, på ca 
10 minuter. Även till Herrljunga, som är en stor knutpunkt för tåg ut 
mot resten av landet, tar det ca 10 minuter (Vårgårda kommun, 
2006). Tågtrafiken utgör kärnan för kollektivtrafiken i kommunen 
som kombineras med den lokala busstrafiken.  

 

 
Busslinje 
Järnväg 
Hållplatser 
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1.7 PARKERING 
 
Längs med Centrumgatan finns ett flertal större parkeringar. Till 
största delen är det övergivna delar av tomter och bakgårdar som fått 
bli till parkeringsplatser. Gatan känns därför som en bakgata, en 
genomfartsled genom centrum. 
Längs med Kungsgatan som går parallellt med Centrumgatan, finns 
det kantparkeringar längs med gatan, vilket blivit som en 
hastighetsdämpande åtgärd.  
Kommunen har ingen parkeringsnorm, men har använt sig av 1,0 
parkering/lägenhet vid flerbostadshus som en allmän riktlinje. Vid 
ett fåtal nybyggda flerbostadshus inne i tätorten har man provat att 
använt sig av 0,8 parkering/lägenhet, vilket fungerat bra då det är 
nära till service och kollektivtrafik (Talavanic, 2008-2009). Vid 
förtätning av bebyggelse inne i tätorten får man se till platsens 
förutsättningar när parkering skall planeras. 
 
 

 
 

Parkering längs gata 
Parkeringsyta 
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1.8 JÄRNVÄGEN 
 
År 1857 kom järnvägen till Vårgårda. 120 år senare, år 1977, slutade 
tågen att stanna i Vårgårda, ett beslut av SJ och regeringen. Men år 
1996 kom tågen åter tillbaka till samhället och idag stannar här cirka 
20 tåg per dag i vardera riktningen (Bussqvist et al. 2002).   
 
Enligt den Buller- och vibrationsutredning som Banverket Västra 
Banregionen & Metron mätteknik (2001) gjort så går cirka 105 tåg 
per dygn förbi Vårgårda, varav ungefär 45 stycken utav dessa utgör 
godståg. Västra stambanan är en av Sveriges mest trafikerade 
järnvägar och har sin sträckning mellan Göteborg och Stockholm. 
Idag är det ca 3 miljoner passagerare som reser på Västra 
Stambanan, och det beräknas öka till 4 miljoner år 2010 (Vårgårda 
kommun, 2006). Västra Stambanan är även ett viktigt stråk för 
godstrafik ur ett regionalt och nationellt perspektiv och banan ingår i 
TEN-nätet, Transeuropean Network (Vårgårda kommun, 2006). 
 
Förutsättningarna för att kunna bygga intill järnvägen är bland annat 
att bullerskydd sätts upp, att byggnader antas ha åtgärder som 
dämpar ljudnivån med 30-55 dB(A) och att extra hänsyn tas vid 
planerandet av planlösningarna så att sovrum placeras på bostadens 
tystare sida (Boverket, 2004 och Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län, 2006). 

 

 
 



 24

1.9 STÖRNINGAR 
 
Järnvägen går mitt igenom tätorten och delar den i två. Den utgör 
även en stor del av planområdet, då dess störningar kommer att 
påverka eventuellt ny bebyggelse.  
 
1.9.1 BULLER  
Bullernivån från vägtrafiken i tätorten uppgår till 52-63 dB(A) och 
bullernivån från järnvägen uppgår till 75-90 dB(A) (Banverket 
Västra Banregionen & Metron mätteknik, 2001).  
Buller definieras som oönskat ljud och kan orsaka hälsoeffekter på 
människor såsom sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, stress, 
trötthet och i värsta fall högt blodtryck (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2006).  Boverkets Byggregler, BBR, säger att 
byggnader skall vara utförda på sådant sätt att bullret ligger på en 
nivå där det inte medför någon risk för människors hälsa och 
möjliggör att sömn, vila och arbete kan utföras under 
tillfredsställande förhållanden (Boverket, 2004). 
Bland annat kan man ställa krav på att fasadmaterial, fönster och 
eventuella friskluftsventiler skall ha en viss ljudreduktion. Inom 
planområdet bör krav ställas på att fasad och fönster reducerar  
ca 30-55 dB(A) (Boverket, 2004). 
 
1.9.2 RIKTVÄRDEN 
De riktvärden som antogs av Riksdagen 1997, som normalt inte bör 
överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse är  
30 dB(A) dygnsekvivalentnivå inomhus, medelljudnivå: 

• 45 dB(A) maximalnivå inomhus under tiden kl: 22.00-06.00. 
• 55 dB(A) dygnsekvivalentnivå utomhus vid fasad. 
• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostaden. 

 

75 dB(A) 
85 dB(A) 
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För järnväg finns ännu en riktlinje då buller från tåg stör mindre än 
buller från vägtrafik och flyg. 

• 60 dB(A) dygnsekvivalentnivå för tågbuller vid bostaden i 
övrigt.  

(Boverket, 2004 och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2006) 
 
Viss avvikelse från riktvärden bör, enligt Boverket (2004), kunna 
göras om syftet med nybebyggande är att komplettera befintlig 
bebyggelse inne i centrala delar av tätorten samt tätare bebyggelse 
vid knutpunkter för kollektivtrafikstråk. Men med tanke på att 
trafiken på Västra stambanan antas öka i framtiden så anser jag att 
det är ännu viktigare att riktvärden följs vid nybyggnation. 
 
1.9.3 FARLIGT GODS 
Runt 45 godståg per dygn går förbi Vårgårda, varav ca 10 stycken är 
med farligt gods (Vårgårda kommun, 2006). 
Länsstyrelsen har som riktlinjer att en riskbedömning skall göras när 
ny bebyggelse planeras närmare än 150 meter från en led med farligt 
gods (Vårgårda kommun, 2006). Som syns på kartan så ingår nästan 
hälften av planområdet inom dessa 150 meter. I Översiktplanen för 
Vårgårda (2006) så har man ett skyddsavstånd på minst 40 meter 
ifrån järnvägens spårområde vid planering av ny bebyggelse. Enligt 
Länsstyrelsens riktlinjer för avstånd till transportleder med farligt 
gods så kan detta avstånd minskas till 30 meter om det är en 
angelägen förtätning av tätorten och det är stor konkurrens om 
markanvändningen. Avståndet kan även minskas om det är i 
närheten av stationen. Området inom 100 meter från järnvägen är en 
riskbedömningszon där man bör ta extra hänsyn till bland annat 
utformningen och typ av bebyggelse, riskkällan, tekniska åtgärder 
samt alternativa lösningar (Vårgårda kommun, 2006). 
  

 

 
40 meter från järnväg 
150 meter från järnväg 



 26

1.10 BEFOLKNING OCH BOENDE 
 
Befolkningsutvecklingen har varit i ett ökande skede i Vårgårda 
kommun sen flera år tillbaka och är nu ca 11 000 invånare. 
Kommunen har en större andel barn upp till 20 års ålder än riket i 
övrigt. Denna grupp utgör ca 25 % av befolkningen. Nästan hälften 
av befolkningen bor i Vårgårda tätort där även efterfrågan på 
bostäder är som störst (Vårgårda kommun, 2006).  
 
I Översiktsplanen för Vårgårda (2006) antas det att 
befolkningstillväxten kommer bli ca 0,5 % per år under 2006-2015, 
vilket innebär en ökning på ca 600 invånare. Samtidigt förväntas 
antalet boende per lägenhet minska till 2,35. Man nämner även att en 
nybyggnad på runt 300-350 nya bostäder inne i tätorten bör byggas 
för att klara den ökade efterfrågan. 
 
Vårgårda har länge ansetts billigt att bo i. Både villapriser och hyror 
har länge varit låga. Men en ökad efterfrågan har skett och lett till att 
priserna nu stiger. Skälet kan vara de höga priserna i Göteborg som 
gör att fler söker sig ut mot angränsande kommuner som erbjuder 
bra pendlingsavstånd och attraktivt boende (Talavanic, 2008-2009).  
I Vårgårda är det stor efterfrågan på bostäder i centrala lägen av 
tätorten, där det idag råder brist på mindre lägenheter. I kommunens 
Bostadsförsörjningsprogram (2004) säger kommunen att de måste 
tillgodose bostäder till unga för att möjliggöra kvarboende i 
kommunen. Detsamma gäller för äldre. Fler och fler bor kvar längre 
hemma i sina centralt belägna villor. För dessa två grupper behövs 
mindre lägenheter i centrala lägen i tätorten med närhet till 
kollektivtrafik och service. Med attraktiva bostäder i centrala delar 
av tätorten kan man locka de äldre ur husen och ge plats för unga 
barnfamiljer som står på kö för att skaffa eget hus i tätorten 
(Vårgårda kommun, 2004).  
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1.11 BEFINTLIG BEBYGGELSE 
 
Vårgårda är från början ett samhälle med en liten centrumbebyggelse 
med handel omgiven av villor (Kempe, 1986). Från ungefär 1950-
talet och framåt har det tillkommit en hel del flerbostadshus och 
samhället är idag ett blandat samhälle med flera bostadsformer och 
verksamhetsområden (Bussqvist et al. 2002). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Villabebyggelsen är utbredd i hela 
tätorten, ända in till 
centrumbebyggelsen. Villorna i 
Vårgårda är oftast mindre 
egnahemsvillor från 1950-1960 tal. 

Flerbostadshusen från  
1960-1970 talen ligger ofta i 
raka symetriska mönster.  

De flerbostadshus som 
byggdes under senare tid på 
1990-2000 talet är ofta 
placerade efter terräng och i 
mer mjuka organiska mönster.

Centrumbebyggelsen var från början 
placerad i korsningen av Kungsgatan 
och järnvägen. Sen dess har den 
spridit sig norr ut längs hela 
Kungsgatan. Den södra delen av 
centrum längs med Drottninggatan 
har inte haft samma utveckling. 
Vilket delvis beror på järnvägen som 
barriär som delar centrumet i två 
delar. Men även på planeringen av 
tillgängligheten att korsa järnvägen 
för att knyta ihop centrumet. 
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1.12 GRÖNSTRUKTUR 
 
Vårgårda är i grund och botten ett grönt samhälle. Den största delen 
av grönskan är inom bostadsområdena, i de flertalen villaträdgårdar 
som finns i tätorten. Men inom centrum finns ett antal gröna plättar, 
som ofta är ödetomter eller öde delar av tomter. Enda strukturerade 
parken i Vårgårda är järnvägsparken, där man har anlagt gångvägar, 
planteringar och en fontän.   
 
I den Fördjupade översiktsplanen för Vårgårda tätort (1998) förslås 
en förstärkning av grönstrukturen vid järnvägsområdet med att rama 
in och skärma av med träd och buskar. Och i Översiktsplanen (2006) 
nämner man att det är viktigt att bevara och utveckla grönområden 
och parker så att dessa inte försvinner vid en förtätning av 
bebyggelse i tätorten. 
 
 
 

 
 
 

 
Grönytor 


