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Handlingar 

Granskningshandlingen består av  

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling)  

 Samrådsredogörelse (daterad: 2017-10-04)   

 Fastighetsförteckning 

 Illustrationskarta 

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen tillhör 
planbeskrivning. Efter samråd upprättas en samrådsredogörelse och efter 
granskning upprättas ett granskningsutlåtande över inkomna synpunkter.  

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt 
redovisa de förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen 
rättsverkan utan avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen och 
genomförande av planen.  

Tidigare utredningar framtagna bland annat i detaljplanens förstudieskede utgör 
bilagor till samrådshandlingen:  

 Kulturhistorisk förstudie – Vid Vara kyrka 
Kula HB rapport 2016-07-08 

 Riskutredning för transport av farligt gods – Kyrkan 1 i Vara kommun 
Norconsult 2016-10-07 

 PM Geoteknik Vara 40:1, Vara kommun 
BG&M Konsult AB 2016-08-29 

 Rapport 10107164.01 Beräkning av tågbuller i Vara tätort 
WSP 2008-05-13 

 

Handläggning 

Detaljplanen bedöms vara av strategisk betydelse samt ha ett stort allmänt intresse 
och hanteras genom ett utökat förfarande. Detaljplanen har varit föremål för 
samråd perioden17 maj till 14 juni och samrådsmöte har hållits. 

Planområdet är inte särskilt utpekat i översiktsplan (ÖP2012). 

Detaljplanen handläggs efter Plan- och bygglagen PBL (SFS: 2010:900) med de 
ändringar som skedde 1 och 2 januari 2015.  

Planens syfte och huvuddrag 
I samband med utvecklandet av Vara pastorats kyrkoverksamhet i Vara tätort 
erfordras en ny detaljplan för att göra det möjligt att med en ny byggnad för 
församlingshem mm, kallad Kyrkans hus, sammankoppla all denna verksamhet 
med det befintliga kyrkorummet. I samband med detta avses behovet av 
tillgänglighet, önskvärd passage för gång- och cykel samt särskilda åtgärder med 
anledning av närheten till järnvägsområdet säkerställas.   
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Bakgrund 
Vara pastorat har under flera år undersökt möjligheten att utveckla den kyrkliga 
verksamheten som om- och tillbyggnad av befintligt församlingshem i kvarteret 
Örnen öster om Vara kyrka och järnvägsområdet. Anledningen till att man nu gör 
anspråk på markområdet norr om kyrkan för en framtida nybyggnad är flera: 

- Befintligt församlingshem är svårarbetat och dess planlösning är komplicerad 
att med rimliga åtgärder anpassa till moderna krav. 

- Att befintligt församlingshem är separerarad från Vara kyrka med 
järnvägsområdet, Älvsborgsbanans trafikområde, gör den praktiska samverkan 
mellan verksamhetens sammanhängande aktiviteter svår, och kyrkorummet 
som verksamhetens viktigaste resurs är i dagsläget dåligt utnyttjad.  

- Pastoratets administrativa del är beläget med ytterligare distans från kyrkan i 
kvarteret Falken. 

Dessa problematiska förutsättningar har lett fram till att man i stället vill ansluta 
hela församlingsverksamheten såväl den mer utåtriktade som den administrativa till 
ett nytt ”Kyrkans Hus” på markreserven norr om kyrkan. Därtill är det önskvärt 
om en klimatskyddad förbindelselänk kan tillskapas som också kommer att utgöra 
tillgänglighetsanpassad entré till själva kyrkorummet. 

Förutsättningar och förändringar 

Plandata 

Planområdet är inte särskilt utpekat i Översiktsplan (ÖP2012).   

Nuvarande detaljplaner 

Plannummer 1682 upprättad 1975. Hela det nu aktuella planområdet ingår i plan 
1682. Den underliggande planen omfattar både kyrkoområdet samt närmast 
intilliggande bostadskvarter inom området Kullen samt järnvägsområdet 
omedelbart norr om kyrkogatan. Inom kyrko-området anges företrädesvis A, 
område för allmänt ändamål. För kyrkobyggnaden medges en höjd på 50 m; för 
området vid nuvarande parkering medges byggnader i två våningar. De två 
byggrätterna skiljs åt av ett område planlagt som allmän platsmark för park med 
illustrerat gångstråk. (här finns idag en gång- och cykelväg) I gångstråkets 
förlängning över järnvägen anges inom område för järnvägsändamål ett stråk X2 
som ska utgöras av mark tillgänglig för allmän gångtrafik. Denna möjlighet nyttjas 
ej i nuläget. Utmed den norra byggrätten råder utfartsförbud mot Västra 
Ringvägen. Planområdets norra del utgörs av parkmark. 

Utöver detta kantas planområdet av ett flera detaljplaner/stadsplaner: 

Plannummer 256 Stadsplan för Vara Köping upprättad 1936-1939 (För 
närområdet gäller planen nu endast för del av järnvägsområdet). 

Plannummer 410 Stadsplan för kvarteren Violen , Vallmon och Vintergörönan 
mm upprättad 1953 (För närområdet gäller planen nu endast för del av 
järnvägsområdet). 

Plannummer 841 Stadsplan för Vara köping – området Kullen upprättad 1966. 

Plannummer 3107 Detaljplan för kv Falken mm upprättad 1991. Omfattar även 
kyrkogatan samt järnvägsundergången. 
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Plannummer 3623 Detaljplan för Örnen 3 mfl upprättad 2013, som omfattar 
nuvarande församlingshem. 
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Sammanställning gällande stadsplaner/detaljplaner inom och utanför aktuellt planområde 

 

Utsnitt ur gällande detaljplan nr 1682 med röd markering för det nu aktuella planområdet 
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Mark och vegetation 

Planområdet kan delas in i tre olika markområden: 

1. Kyrkobyggnadens närmiljö har ett upphöjt läge ovanför omgivande mark. Mot 
Kyrkogatan varierar nivåskillnaden mellan en halv till en meter och markytan 
avgränsas med en stödmur i natursten. Mot norr planar nivåskillnaden ut i 
omgivande gräsyta. Området som inramas av smidesstaket utgör den gamla 
kyrkogården, och innehåller även några få kvarvarande gravplatser markerade 
med stenkors i den norra delen. Inom närmiljön finns ett flertal skyddsvärda 
träd; mot norr 5 stycken friska almar och mot väster 3 st bokar förmodligen 
planterade i samband med att kyrkan byggdes 1902.  
 

2. Parkområde med nuvarande gång- och cykelstråk samt ordnad parkering vilket 
avslutas med en stram trädrad oxlar mot norr. Trädens livslängd bedöms vara 
upp emot ytterligare 50 år. I västra delen finns en svagt markerad höjd och 
omkring denna friare placerade trädgrupper. 
 

3. Öppet parkområde mellan Västra Ringvägen och tidigare banvall för stickspår. 
Parkområdet är del av en övergripande radiell form som följer banvallstråket , 
med nutida gång- och cykelstråk åt väster. Relativt plant område med blandade 
parkträd i såväl solitärer som gruppformationer. Slänter/vallar följer 
banvallsområdet. 
 

 

 

 

  

Nuvarande gc-stråk, vy mot väster, gamla kyrkogården (1) kantas av resliga almar 
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Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta (Sveriges geologiska undersökning) består större delen 
av planområdet av postglacial finsand.  

Inför planarbetet har geotekniska undersökningar utförts av BG&M konsult AB,  
sammanställt i PM – Geoteknik 160829. Den geotekniska utredningen har utförts 
för den planerade tillkommande bebyggelsen inom planområdet och 10 stycken 
provtagningspunkter har analyserats.  Under ytskiktet dels av lera och dels av 
fyllning består jorden härunder av friktionsjord som vilar på utförda sonderingar 
fast botten troligtvis morän block eller berg.  

  

Den upphöjda kyrkbacken sedd från Kyrkogatan i söder (1)  

 

Norra delen av planområdet sätt från öster (2-3) 
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I utförda provtagningspunkter har olika marksammansättningar påträffats.  

- I norra delen påträffas grus och sand ner till en halvmeters djup. Därefter 
mullhaltig sand ytterligare ca en meter, delvis är denna siltig. 

- I mellandelen (vid nuvarande gång- och cykelstråk) utgörs ytskiktet av en 
fyllning bestående av mulljord, grus, silt och sand, mellan 0,3 och 1,3 m. 
Därefter följer djupare lager av fyllning med mulljord/mullhaltig, siltig samt 
ytterligare någon meter.  

- I den södra delen närmast kyrkan samt i den nordvästra delen utgörs ytskiktet 
av några decimeter tjockt lager mullhaltig siltig sand. I den nordvästra delen 
påträffades även sand innehållande aska. 

Även lerskikt har påträffats ner till 2m och i två av borrhålen lerskikt ombildade till 
torrskorpa. Grundvattenytor är påträffade vid 78,4 m. Den siltiga leran bedöms 
tillhöra tjälfarlighetsklass 4 och den underliggande friktionsjorden tjälfarlighetsklass 
2. 

Med hänsyn till påträffade jordartslager samt att området är plant bedöms inga 
stabilitetsproblem föreligga för den planerade bebyggelsen. 

Grundläggning. Grundläggning bör ske, enligt PM Geoteknik, på frostskyddad nivå 
med sulor alternativt förstyvad bottenplatta på naturligt lagrad jord eller väl packad 
fyllning sedan allt organiskt material borttagits. Detta innebär utgrävning av 
mullhaltig jord ner till mellan 0,2- 2,3 m djup. Grundsulor får ej utföras smalare än 
0,5 m och eventuella uppfyllnader ska medräknas i konstruktionsbelastningen.  

Jorden är erosionsbenägen vilket bör beaktas vid schaktning. 

Radon. Då uppmätta radonvärden ligger på 21-49 kBq/m3 bör marken bör klassas 
som normalradonmark (10-50 kBq/m3) vilket innebär att byggnader ska uppföras 
med radonskydd och grunden utrustas med dräneringsslangar, så kallade 
radonslangar. 

Infiltration. Marken bedöms som olämplig för lokalt omhändertagande av dagvatten 
genom infiltration på grund av de delvis täta jordlagren. Ytlig och spridd infiltration 
kan sannolikt utföras under förutsättning att marklutningar tillskapas från 
husbyggnaderna. Andra lösningar som fördröjningsmagasin och 
fördröjningsdammar föreslås som alternativ.  

Sättningar. Ingen sättningskänslig lera har påträffats. 

Fornlämningar och kulturhistoria 

Inför planarbetet har en kulturhistorisk förstudie tagits fram i kommunens regi för 
att utreda behoven av fördjupade arkeologiska utredningar.  Förstudien ” Vid Vara 
kyrka” är utförd av Kula HB daterad 2016-07-08 vars metod har varit att genom 
kartstudier av historiska kartor belysa kyrkoområdet i ett historiskt-geografiskt 
sammanhang.  

Det aktuella planområdet är beläget inom en central del av den gamla inägomarken 
till Vara by, etablerad före tätortens framväxt under andra hälften av 1800-talet. 
Inga kulturhistoriska spår påträffas i den norra gräsbevuxna delen av planområdet.  

Enligt Riksantikvarieämbetets ”fornsök”1 har inga fornlämningar noterats inom 
området. 

                                                 
1 Riksantikvarieämbetets ”fornsök” http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  
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Rekommendation för fortsatt planering 

Då en eventuell medeltida bebyggelse i anslutning till den tidigare medeltida 
träkyrkan (riven före 1865) kan ha funnits mycket nära denna, föreslås i samråd 
med länsstyrelsen att antikvarisk kontroll i form av schaktövervakning utförs om 
framtida markarbeten genomförs på ytor mellan nuvarande parkeringsplats och 
nuvarande kyrkogård, samt om så efterfrågas vid flytt av stödmuren mot 
Kyrkogatan. 

Om ytterligare lämningar påträffas ska Länsstyrelsen alltid underrättas. 

Bebyggelse 

Inom planområdet finns idag endast en byggnad, Vara kyrka från 1902, uppförd 
efter ritningar av FA Wahlström i nygotisk stil. ”Kyrkbacken” omgärdas i söder av 
en stödmur av sten mot Kyrkogatan. Kyrkan har en sockel och stomme av sten 
och består av ett långhus med öst-västlig orientering. Tornet ligger åt öster och till 
väster finns ett femsidigt kor samt femsidig sakristia. Denna orientering är ovanlig 
och jämfört med de flesta andra kyrkor ”felvänd”. Taken över långhus, kor och 
sakristia är av skiffersten. Det ca 50 m höga tornets tälttak är täckt med kopparplåt. 
Fasadytorna är vitputsade med bearbetad reliefverkan kring fönster och portar. 

Byggnaden har fina detaljer i puts kring portiker och glasöppningar samt i 
stödmuren av natursten mot gatan. Takmaterialet av skiffer är välbevarat och har 
stor betydelse för byggnadens karaktär. Inom norra delen av området har tidigare 
legat ett antal mindre ekonomibyggnader. Kyrkobyggnaden utgör kyrkligt 
kulturminne och får inte på något sätt ändras utan tillstånd från Länsstyrelsen. 

  

Kyrkobyggnadens norra port till vilken den planerade förbindelsen kommer att anslutas 
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Angränsande område på motstående sida av järnvägen innehåller flera 
kulturhistoriskt intressanta byggnader. Närmast järnvägen ligger Bengtssonska 
magasinet som också utgör byggnadsminne, samt nuvarande församlingshem 
sammanbyggt med det så kallade Bengtssonska hemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillkommande byggnader inom planområdet behöver anpassas avseende 
anslutningen av förbindelselänk till den befintliga kyrkobyggnaden som ska utföras 
utan att kyrkoportikens detaljbearbetning skadas. Därtill avses kontakten mellan 
kyrkoområdet och det Bengtssonska havremagasinet bibehållas genom en hög grad 
av genomsikt och transparens i förbindelselänken. Kyrkans hus kan ges en mer 
självständig utformning, men får till storlek inte låtas dominera över 
kyrkobyggnaden. Tillkommande byggnadsdelar som orienteras mot den befintliga 
kyrkobyggnaden regleras av dessa skäl med varsamhetsbestämmelser k1 respektive 
k2. 

Den nya Kyrkans hus planeras att uppföras i två till lokalt tre våningar och utgöra 
ca 600 kvm i byggnadsarea. Flera entréer planeras dels i anslutning till befintlig 
kyrkobyggnads norra port, dels rakt in från nuvarande infart och dels från det 
planerade parkeringsområdet norr om byggnaden. Inlastning till 
församlingshemmets köksdel planeras på den östra gaveln på järnvägssidan. 

Kyrkans hus tillsammans med kyrkan bedöms kunna ta emot ett stort antal 
besökare och även utgöra navet för pastoratets anställda. I genomsnitt förväntas 
det finnas ca 30 personer inom området dagtid och 11 personer kvällstid. Dessa 
uppgifter har bland annat legat till grund för utförd riskbedömning vilket 
sammanfattas nedan under stycket Risker och är ungefärliga, dvs kan variera väldigt 
beroende på aktivitet.  

Ändringar i och med det nya planförslaget 

- Ökad byggrätt för kyrkoverksamhet norr om nuvarande kyrkoområde med 
möjlighet till en väderskyddad förbindelselänk mellan befintlig kyrkobyggnad 
och Kyrkans hus. 

- Bestämmelser om högsta tillåtna totalhöjd. Höjden på tornet är det samma som 
i befintliga planen, för resterande kyrkobyggnad justeras detta till dess verkliga 
höjd. 

- Möjlighet att angöra och parkera i anslutning till flera entrélägen: Med så 
kallade HKP-parkering i nära anslutning till nuvarande infart; för 

Bengtssonska magasinet i fonden på befintligt gång- och cykelstråk 
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begravningsentreprenörer och andra servicebilar i anslutning till den östra 
porten; samt en större parkering för anställda och besökande i områdets norra 
del, nära den nya norra entrén. 

- Säkerställande av skyddsåtgärd mot järnväg, i form av nivåskillnad, dike eller 
vall. 

- Varsamhetsbestämmelser som styr utformningen, särskilt av förbindelselänken. 
- Skyddsbestämmelse för själva kyrkobyggnaden som förses med rivningsförbud 

samt skyddsbestämmelse för stödmuren längs kyrkoområdets sydsida som 
avses bevaras men flyttas ca 1,5 m åt norr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skissförslag nya Kyrkans hus från nordväst, med den norra entrén. Illustration: Börje Falemo 

 

Skissförslag som redovisar hög grad av transparens i förbindelselänken vilket medger att 
Bengtssonsska magasinet kan skönjas i bakgrunden. Illustration: Börje Falemo 
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Planbestämmelser 

Inom området ersätts det tidigare mer flexibla användningen ”allmänt ändamål” till 
centrumfunktion specificerad för kyrkan och dess kringfunktioner. Dessutom 
planläggs ett tre meter brett område längs Kyrkogatan och Västergatan som allmän 
platsmark för gång- cykel och mopedväg, vilket beskrivs mer utförligt nedan. 

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK 

GCMVÄG (allmän platsmark som tillåts för gång- cykel och mopedtrafik) – Kyrkans hus 
och den nya förbindelselänken har konsekvenser för den allmänna gång- och 
cykeltrafiken som idag sker omedelbart norr om nuvarande kyrkoområde. Denna 
gång- och cykelförbindelse föreslås ersättas med en ny, längs planområdets gränser 
mot söder respektive väster i anslutning till nuvarande trottoar längs Kyrkogatan 
respektive längs Västergatan. Då det är tillåtet med mopedkörning på gång- och 
cykelvägar förordar Boverket att bestämmelsen även omfattar mopedtrafik. 

ANVÄNDNINGSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK  

C1 (Kyrka, församlingshem, samlingslokal och kontor) – omfattar stor del av pastoratets 
verksamhet; en såväl öppen och utåtriktad mötesplats som ett administrativt nav. 
Förutom gudstjänstsaktiviteter ordnas större och mindre aktiviteter. Pastoratet 
bedriver även förskoleverksamhet, men detta användningsområde befaras bland 
annat med hänsyn till det närbelägna järnvägsområdet som mindre lämpligt och 
ingår därför inte i bestämmelsen. Till användningsbestämmelsen är den 
administrativa bestämmelsen om villkor för bygglov vid ändrad användning 
kopplat, vilket krävs för att säkerställa att planens skyddsåtgärd också genomförs. 

UTFORMNING AV KVARTERSMARK 

Begränsning av markens utnyttjande – Redovisas som ytor med så kallad 
prickmarksmarkering vilket anger att byggnad inte får uppföras. Byggrätterna och 
dess placering är kraftigt reglerade. Dels för att man av utformningsskäl vill ställa 
krav på begränsning av volymernas utbredning och dels för att närheten till 
järnvägsområdet föranleder begränsningar. Enligt Trafikverkets allmänna riktlinjer 
ska nytillkomen bebyggelse placeras minst 30m från spårmitt. I detta fall ligger 
befintlig kyrkobyggnad något närmre och byggrätten för kyrkans hus avses följa 
denna linje så en harmonisk koppling mellan byggnaderna kan åstadkommas. För 
kyrkans hus föreslås gavlar och utskjutande församlingsrum ligga i liv med befintlig 
kyrkobyggnads gavlar och vapenhus. Då järnvägsspåret har en viss krökning i 
förhållande till tänkt byggrätt innebär det att yttre fasadliv på Kyrkans hus kan 
tillåtas så nära som mellan 27 och 28,5 m från spårmitt. Detta bedöms kunna 
utföras eftersom risker på grund av möjlig olycka inom spårområdet minimeras 
med vidtagna skyddsåtgärder beskrivna nedan. 

Byggnadens höjd – Högsta tillåtna totalhöjd varierar i området, och utgår från 
befintliga kyrkobyggnadens nuvarande höjder, där tornet inklusive tornspira är 50m 
högt och långhuset 20m. Vid förbindelselänkens anslutning till befintlig portik 
sammanfallen den högsta tillåtna höjden med portikens nockhöjd om 11m. 
Resterande del av förbindelselänken är lägre, 5m. För nya byggnaden ”Kyrkans 
hus” sätts en högsta totalhöjd på 13m, en höjd som innebär att volymen begränsas i 
höjdled i förhållande till kyrkobyggnaden, men ändå kan medge tre våningar i delar 
av byggnaden. Reglering av takfotshöjder anses inte nödvändigt men man bör vid 
nybyggnad ändå ha som målsättning att hålla nere takfoten mot söder till en nivå 
nära kyrkans takfot om +91,2 m över havet. (ca 9m över marknivå). 
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Utformning – Byggnadsexteriörer inom hela planområdet ska utföras i 
svårantändligt material. Denna bestämmelse föranleds av utförd riskutredning och 
finns med för att förhindra brandspridning vid eventuell brand orsakad av olycka 
inom järnvägsområdet. Bestämmelsen har ingen påtaglig betydelse vare sig ur 
ekonomiska eller arkitektoniska aspekter; de flesta tak- och fasadmaterial, glasytor 
och fönstersnickerier uppfyller dessa krav, men om träpanel skulle väljas som 
fasadbeklädnad behöver träpanelen vara impregnerad.   

Markens anordnande och vegetation – Detaljplanen reglerar av samma 
anledning som ovan att skydd i form av skydd vid tillfälle av olycka vid 
järnvägstransport av farligt gods, för att förhindra att farliga och explosiva vätskor 
kan rinna in på området där människor vistas. Detta kan åstadkommas genom vall, 
dike eller nivåskillnad. I planområdets södra del mot järnvägen är nivåskillnad 
redan etablerad. Längre norrut kan val av skydd studeras i samband med mer 
detaljerad markprojektering.  

De mest värdefulla trädbestånden avses bevaras och detta regleras i detaljplanen 
med skydd för trädfällning, n1 och den nytillkomna byggrätten är också placerad 
med hänsyn till de befintliga trädens rotsystem.  

Parkering ska som tidigare beskrivits anläggas inom tre olika delar av området; två 
mindre och en större. För att minska andelen hårdgjord yta som vid kraftiga regn 
kan leda till oönskade höga flöden mot omgivande ytor förses den norra delen av 
parkeringsytan med bestämmelsen n2 – markytan ska möjliggöra infiltration av 
dagvatten 

Utfartsförbud – Körbara förbindelser mot Västergatan är reglerade till två lägen 
med utfartsförbud längs kommande fastighetsgräns mot omgivande allmän 
platsmark. 

Skydd och kulturvärden – Befintlig kyrkobyggnad skyddas mot förvanskning och 
rivning med bestämmelsen q1- byggnaden får inte rivas, ursprungliga tak- och 
fasadmaterial samt detaljer ska bevaras. Bestämmelsen q2 reglerar att den befintliga 
stödmuren som skiljer kyrkoområdet från kyrkogatan bevaras. Trappan kan dock 
komma att tas bort, eller anpassas till stödmurens nya läge. 

Varsamhet – Den norra portiken har en särpräglad nygotisk karaktär, och en 
anslutning av den nya förbindelselänken får inte förvanska ursprungsdetaljerna 
vilket regleras i bestämmelsen k1. För resterande delen av förbindelselänken 
regleras den med varsamhetsbestämmelsen k2 – hög grad av transparens och 
genomsiktlighet, för att bibehålla siktlinjerna mot Bengtssonska havremagasinet på 
andra sidan järnvägen.  

Sociala frågor och konsekvenser 

Tillgänglighet 

Planområdet ligger cirka 200 meter från Vara centrum där god tillgänglighet till 
handel, restauranger och service finns. Goda förbindelser till området vad gäller 
kollektivtrafik och gång-och cykelväg finns. 
 
Enligt PBL 8 kap 1 § ska generellt en byggnad vara tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
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Barn- och ungas miljöer 

Flertalet av tätortens skolor, Parkskolan (årskurs 3 till 6), Alleskolan årskurs 7-9 och 
Varas gymnasieskola ligger inom en enkilometersradie österut från området. Ytan 
inom planområdet genomkorsas av gång- och cykeltrafik från de västra 
bostadsområdena till och från dessa målpunkter.  

Friytor 

Delar av planområdet utgörs av idag av grönytor längs med järnvägen som kan 
sägas ha en viss buffertverkan mot bostadsområdena västerut. Planförslaget 
innebär en viss minskning av allmänhetens tillgång till friytor i Vara men inte i 
någon hög utsträckning. Stora delar av markområdet kommer även fortsättningsvis 
upplevas som en kyrkopark då befintliga trädbestånd i hög grad bevaras även inom 
kvartersmarken.  

 

Gång- och cykelvägar (blåa) i de norra delarna av Vara tätort.  

 Trafik 

Persontrafiken till och från området sker via Västra ringleden, Västergatan samt 
Kyrkogatan.  

Närmsta busshållplats finns i anslutning till Vara resecentrum inom 250-300 m 
gångavstånd. Här stannar såväl lokal som regional busstrafik samt de persontåg 
som trafikerar Älvsborgsbanan mellan Uddevalla, Herrljunga med vidare anslutning 
mot Borås eller Skövde.   

Planområdet har goda förbindelser vad gäller gång och cykel (se karta ovan) men 
det genomgående stråk som ianspråktags i samband med uppförandet av den nya 
byggnaden föreslås ersättas med ett alternativ som beskrivits ovan. Cykelparkering 
bör tillskapas i nära anslutning till entréer utan att för den skull utgöra hinder för 
gående. Varutransporter, vilket är av mindre omfattning, förordas ske via den 
större parkeringsanläggningen till husets ”baksida” och köksregion. 
Begravningsfordon dirigeras också via parkeringen till kyrkobyggnadens östport.  

Centrala Vara 

Planområdet 
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Parkering 

Parkeringsplatser till området finns idag inom den yta som avses bebyggas. Nya 
parkeringsytor planeras norr och i viss mån öster om den nya byggnaden för ca 40 
p-platser. I nära anslutning till kyrkans övriga entréer planeras mindre 
parkeringsområden för rörelsehindrade och begravningsentreprenörer. 
Parkeringsytorna bör inte överdimensioneras. Antalet besökande samt antalet 
anställda i huset varierar stort över tid, dagtid, kvällstid samt helger. Som beskrivits 
tidigare räknar man dagtid med ett genomsnitt om 30 personer i huset. Det centrala 
läget medför att tillgången till allmänna parkeringsmöjligheter utanför planområdet 
är god både i form av gatuparkering och inom större anläggningar vid torget och 
stationsområdet. Denna resurs bedöms i nuläget kunna lätta parkeringssituationen 
vid särskilt publikdragande aktiviteter, men detaljplanen innehåller ändå en 
markreserv för utökad parkeringsyta för det fall att situationen förändras. 
Förhoppningen är dock, särskilt med hänvisning till de goda möjligheterna att 
nyttja alternativa trafikslag, att parkeringsbehovet kan tillfredsställas genom de 
relativt måttliga ytor som illustrerats.  

Tekniska frågor 

Vatten, Avlopp och fjärrvärme 

Fastigheten kyrkan 1 är ansluten till det kommunala VA-nätet samt till det lokala 
fjärrvärmenätet vilket tillhandahålls av Vara Energi. Vid planerat markköp där 
resterande del av planområdet läggs till Kyrkan 1 kan nuvarande 
anslutningspunkter i höjd med befintlig kyrkobyggnads västra gavel bibehållas. 
Möjligtvis kan det finnas tekniska fördelar med nytt separat anslutningsläge för den 
nya byggnaden längre norrut. Kostnaden för nya anslutningar behöver i så fall 
täckas av Vara Pastorat. 

Avfall 

Återvinningscentral finns vid Vara brandstation ca 1000 meter från planområdet. 
Sophämtning och återvinningscentral sköter idag Ragnsells på uppdrag av 
kommunen.  

Tele, bredband och eldistribution 

Lokala tele, bredbands och elkablar finns 
på allmän platsmark omedelbart öster 
och väster om planområdet, och 
kyrkobyggnaden är ansluten till dessa. 
Fastighetsägaren bekostar eventuell flytt i 
samråd med respektive ledningsägare.   

 

 

 

 

    Skanovas lägeskartor 
    över området. 

 

Dagvattenhantering 
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Planförslaget innebär sannolikt att andelen hårdgjord yta inom fastigheten ökar. En 
del av marken planeras för markparkering. Då dagvattenledningsnätets kapacitet 
anses ha nått sin maxgräns är av stor vikt att dagvatten fördröjs inom fastigheten. 
Den geotekniska undersökningen rekommenderar inte till infiltration på grund av 
de delvis täta jordlagren. Ytlig och spridd infiltration kan troligtvis utföras under 
förutsättning att marklutningar tillskapas från husbyggnaderna. Andra lösningar 
som fördröjningsmagasin och fördröjningsdammar föreslås som alternativ. 
Befintlig dagvattenledning är beläget i västra ringvägen.  

En översiktlig översvämningskartering vid skyfall visar att planområdet inte är 
berört av översvämningsrisk då det har ett högläge i förhållande till omgivande 
ytor. 

För att minska andelen hårdgjorda ytor ska större delen av den norra 
parkeringsytan utföras med markbeläggning i genomsläppligt infiltrerande material 
vilket beskrivits ovan, för en ytlig infiltration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översvämningskartering DHI, Vara tätort vid 100-årsregn.  

Planområdet 
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Miljöbedömning och konsekvenser 

Allmänt 

När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag finns en skyldighet att bedöma 
vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på miljön. Enligt de 
lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap 
11-18 § och 22 §) ska kommunen genomföra en fullständig miljöbedömning för 
alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Som stöd för behovsbedömningen används en checklista och uppmärksammade 
konsekvenser redovisas i nedanstående rubrik. 

Konsekvenser 

Riskhantering 

Längs planområdet går Älvsborgsbanan som är en möjlig transportled av farligt 
gods. En riskutredning avseende framtida transporter av farligt gods har tagits 
fram. Riskutredningen visar att samhällsrisken är acceptabel men att individrisken 
kan vara något högre än vad som kan accepteras utan att rimliga åtgärder 
genomförs.    

Närheten till Älvsborgsbanan föranleder dessutom att en äldre prognos för 
trafikbuller i Vara tätort har beaktats.  

Trafikverkets allmänna riktlinjer för byggande nära järnväg har eftersträvats, ny 
bebyggelse tillåts inte närmre än 30 m från spårmitt. Område för parkering tillåts 
inte närmre än 15m. 

Med hänsyn till de ovannämnda förutsättningarna kan kommunen göra 
bedömningen att markanvändningen är lämplig ur risksynpunkt förutsatt att 
riskutredningens förslag på åtgärder genomförs. 

Farligt gods 

I dagsläget genomförs inga godstransporter på Älvsborgsbanan men det finns 
önskemål om att rusta upp banan för att kunna utöka godstransporterna vilket har 
beaktats i den riskutredning för transport av farligt gods som framtagits inför 
planarbetet. Riskutredningen visar som tidigare nämnts, att samhällsrisken med 
lokalisering av Kyrkans hus till platsen är acceptabel, men att individrisken kan vara 
något högre än vad som kan accepteras utan att rimliga åtgärder genomförs. 
Följande åtgärder föreslås: 

- Farliga vätskor skall förhindras att rinna ner mot planområdet vid en olycka på 
järnvägen. Detta kan åstadkommas genom vall, dike eller nivåskillnad mellan 
planområdet och gång- och cykelvägen längs spåret.  

Detta är som ovan beskrivet reglerat i plankartan under rubriken markens 
anordnande och är placerat inom planområdets kvartersmark utmed järnvägen. För 
att säkerställa att skyddsåtgärderna också genomförs innehåller plankartan en 
administrativ bestämmelse med villkor för bygglov vid ändrad användning kopplat 
till användningsbestämmelsen.  

- Nybyggnationen skall ske i svårantändligt material. Detta för att förhindra att 
en eventuell brand längs järnvägen sprider sig till församlingshemmet.  

Denna bestämmelse gäller för hela planområdet vid nybyggnad.  
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Miljö 

Inga potentiellt förorenade områden finns inom planområdet enligt Länsstyrelsens 
infokarta[1] . Om föroreningar upptäcks vid markarbete ska anmälan ske direkt till 
kommunens miljöenhet. 

Hälsa 

Inför arbetet med gällande översiktsplan upprättades en beräkning av tågbuller i 
Vara tätort (trafikprognos år 2020). Riktvärden för trafikbuller som normalt inte 
ska överskridas vid nybyggnad för bostadsbyggande finns upprättade av Riksdagen. 
I Länsstyrelsen Stockholms rapport[2] ” Trafikbuller i bostadsplanering – en 
vägledning för detaljplanering med hänsyn till trafikbuller” beskrivs följande: ”I 
kontor för andra och icke störande verksamheter bör den ekvivalenta ljudnivån 
inomhus vara högst 40dB(A)”. Eventuellt bör ljudkraven skärpas ytterligare och 
kraven för vissa typer av undervisningslokaler kan utgöra mer lämpliga 
jämförelseobjekt. Enligt Svensk Standard, SIS, för byggnadsprojektering finns 
riktvärden för undervisningslokaler, musiksal och aula. Enligt dessa 
rekommendationer bör dimensionerande ljudnivå från trafik inte överskrida 30 
dBA dygnsekvivalent ljudnivå, och inte överskrida 45 dBA maximal ljudnivå.  

Beroende på hur planlösningen detaljstuderas och var mer bullerkänsliga funktioner 
placeras i byggnaden finns bättre och sämre förutsättningar att lösa denna 
problematik. Den maximala bullernivån i planområdets östra del är enligt rapporten 
så hög som över 85 dBA varför särskild akustisk utredning förordas i samband med 
förprojektering då det i extrema fall kan finnas behov av ljudreduceringsåtgärder i 
fasad på upp till 40 dB(A) för att hantera den höga maximala ljudnivån. Med 
ljudreducerande åtgärder hanteras även den negativa påverkan från den ekvivalenta 
ljudnivån som i området ligger på mellan 55 och 65dB(A) 

Störningsupplevelsen kan även påverkas av vibrationer (från järnvägen). 
Vibrationer i byggnader ska inte överskrida 0,4mm/s (vägt RMS-värde) Vid högre 
vibrationsnivåer kan vibrationerna bidra till att förstärka störningsupplevelsen. 
Vibrations- och bullerfrågorna behöver beaktas ytterligare vid framtida  
detaljprojektering.  

Med hänvisning till ovanstående strategier bedömer kommunen att planområdets 
mark är lämplig för avsedd bebyggelse med hänsyn till risk utifrån människors 
hälsa.  

Bedömning 

Inga stora förändringar av markanvändningen föreslås. Risken för negativa effekter 
på människors hälsa och miljö bedöms inte öka.  

Planen bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningen, vilket i princip 
innebär att planförslaget: 

 inte negativt påverkar möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala 
miljömål. 

 inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 

 inte påverkar något riksintresse eller Natura 2000-område. 

 inte negativt påverkar särskilt värdefull natur och kultur. 

                                                 
[1] http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/ [Hämtad: 2017-04-12 16:11] 
[2] http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2007/rapport-2007-23.pdf   
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 inte negativt påverkar människors hälsa och säkerhet. 

 inte medger tillståndspliktiga verksamheter. 

 
Ändringen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan enligt 
miljöbalken. Det bör därför inte krävas miljöbedömning genom en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Genomförande 
Planprocessen 

Planarbetet bedrivs genom ett utökat planförfarande, vilket innebär att 
planförslaget först sänds ut på samråd med berörda sakägare, myndigheter och 
andra intressenter. En samrådsredogörelse skrivs där synpunkter bemöts. 
Planförslaget ställs därefter ut för granskning i 4 veckor och berörda har möjlighet 
att ta del av eventuella förändringar samt lämna nya synpunkter. Därefter görs ett 
granskningsutlåtande där nyinkomna synpunkter möts. Planförslaget kommer 
slutligen att tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige. Efter antagande 
vinner planen laga kraft efter 3 veckor.  

 

Steg i detaljplaneprocessen Planerade tidpunkter för 

planen 

 Planuppdrag 

 Upprättande av planförslag  

 Beslut samråd - Samråd  

 Beslut om granskning - Granskning 

 Antagande kommunstyrelsen 

 Laga kraft  

KSAU §80 2016-04-18 
april 

maj-juni 

oktober 

november 

december 2017/januari 2018 

  

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplanen är fem år och räknas från den dag då beslutet 
om antagande vinner laga kraft.  

Huvudmannaskap 

Vara kommun blir huvudman för allmän platsmark. 

För kvartersmark ansvarar fastighetsägaren, i det här fallet Vara pastorat som en del 
av Svenska kyrkan. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsförutsättningar 

Planområdet berör fastigheterna Kyrkan 1, Vara 39:1 samt del av Vara 40:1.  

Fastighetsägare 

Fastigheterna Kyrkan 1 och Vara 39:1 ägs av Vara pastorat. Övrig mark inom 
planområdet och fastighet Vara 40:1 är i kommunalt ägo.  

Fastighetskonsekvensbeskrivning  

All kvartersmark inom planområdet avses gå upp i Vara pastorats ägo, och 
fastigheten Kyrkan 1, genom försäljning av de delar som idag är kommunägda. 
Samtidigt regleras de delar av Kyrkan 1 och Vara 39:1 som planläggs som allmän 
platsmark (GCMVÄGS-området), från pastoratet till kommunen. Markköpet 
förutsätter detaljplanens laga kraft-vinnande, och regleras genom kommunens taxa 
samt kommunens regler kring markförvärv.  

Bygglov 

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås. 

 

 

 

 

 

 

Delar av Vara 40:1  
till Kyrkan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av Vara 39:1 
och Kykan 1 
till Vara 40:1 

 

  
 
 

 
Illustration av förordade fastighetskonsekvenser. Därutöver bör resterande delar av Vara 39:1 
läggas till Kyrkan 1. 
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Ekonomiska och tekniska frågor 

Planekonomi 

Fastighetsägaren, Vara pastorat, bekostar upprättande av detaljplan vilket är  
reglerat enligt tecknat planavtal. De delar i planavtalet som berör de kommunala 
tjänstemannainsatserna är tecknat enligt antagen plantaxa och debitering sker för 
nedlagda antal timmar kommunen lagt ner för planarbetet. Ingen planavgift tas 
därför ut vid bygglov.  

Hur det slutgiltiga ansvaret för genomförandet av den nya gcm-vägen fördelas 
föreslås regleras i ett exploateringsavtal vilket upprättas i samband med 
antagandeskedet. I detta avses regleras att kostnader i samband med omplacering 
av gcm-väg belastar Vara pastorat och att pastoratet också ombesörjer flytten. 

Kommunen blir därefter huvudman för GCMVÄGS-området. 

Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för att föreslagen fastighetsreglering 
kommer till stånd.  

Tekniska åtgärder 

Fastighetsägaren, ansvarar för och bekostar eventuellt behov av arkeologisk 
expertis vid schaktkontroll samt av sanering vid förekommande av föroreningar. 
Exploatör bekostar eventuell VA-anslutning i enlighet med gällande VA-taxa. 

Vid åtgärder och arbeten i närhet av järnvägsområdet är det viktigt att ta en tidig 
kontakt med Trafikverket för samråd kring utförandet. För att undvika skador ska 
även kabelutsättning beställas minst en vecka innan grävning, borrning, sprängning 
eller liknande. 
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