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Handlingar 

Antagandehandlingen består av  

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 

 Bilagor: Trafikbullerutredning detaljplan kv. Ritaren, berörda geotekniska 
undersökningar 

 

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.  

 

Handläggning 

Detaljplanen bedöms vara av strategisk betydelse samt ha ett stort allmänt intresse 
och hanteras genom ett utökat förfarande.   

Planområdet är inte särskilt utpekat i översiktsplan (ÖP2012). 

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

 

Planens syfte och huvuddrag 
I samband med projektet Sprinten fordras en ny detaljplan för att möjliggöra för 
hotell, centrumverksamhet, utbildningslokaler, bostäder, lokaler för kulturell 
verksamhet, samt att säkerhetsställa behovet av parkering.  

Bakgrund 
Projektet Sprinten syftar till att skapa en kulturell mötesplats för studenter, 
besökare och invånare i alla åldrar. Det handlar om att på olika sätt öka flödet av 
människor, både gällande dag- och nattbefolkning, i kommunen. Projektet gör det 
dels genom att möjliggöra för unika och eftertraktade utbildningar som lockar 
ungdomar och vuxna att studera i Vara och dels genom en utveckling av den 
kulturella verksamheten såsom Vara konserthus konsert-, arrangemangs- och 
konferensverksamhet. 

Projektet Sprinten består av nio delprojekt: 
1. Utveckling av Lagmansgymnasiet. 
2. Utveckling av Vara konserthus. 
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3. Etablering av gymnasial friskoleutbildning med riksintag. 
4. Etablering av yrkeshögskoleutbildningar. 
5. Arbeta för en hotelletablering. 
6. Restaurangverksamhet som servar och försörjer verksamheterna inom området 
Sprinten. 
7. Etablering av vuxenutbildningar. 
8. (Student)bostäder för möjligheten till eget boende. 
9. Kulturskolan 

Förutsättningar och förändringar 

Plandata 

Översiktsplan 2012 (ÖP2012) 

Planområdet är inte särskilt utpekad i översiktsplanen. I översiktsplanen är 
kommunens styrkor och svagheter utpekade, bland andra så är kultur utpekat som 
en styrka genom ”kulturen är lättillgänglig i kommunen. Med teatersällskapen, den offentliga 
konsten och konserthuset är kulturen alltid nära”. I översiktsplanen beskrivs kultur som 
”Då kulturen är en av kommunens framgångsfaktorer kommer kulturen även i framtiden spela 
en väsentlig roll i Varas utveckling. Ett möjligt framtida projekt är ett kulturhus för 
utställningar och konstpedagogisk verksamhet.”  

En svaghet utpekad i ÖP är en låg utbildningsnivå ”Jämfört med övriga landet är 
utbildningsnivån i kommunen låg” och ett hot som ”… ett minskat söktryck till 
Lagmansgymnasiet försvårar för skolan att behålla alla inriktningar”. Med hänsyn till de 
utpekade styrkorna och svagheterna anses planförslaget och projekt Sprinten bidra 
till att styrkan bevaras och att kommunen kan arbeta för en högre utbildningsnivå 
bland invånarna. Detta kan i sin tur ge synergieffekter på Lagmansgymnasiets 
fortlevnad och ansökningstryck.  

Fördjupning av översiktsplan (FÖP) – Vara tätort 

I fördjupning av översiktsplan i Vara tätort, antagen 1997, omnämns kvarteret 
Sprinten som ”Nordost om Gymnasieskolan på befintliga parkeringsytor och i direkt 
anslutning till befintliga skolbyggnader ger den gällande detaljplanen möjlighet till en fortsatt 
expansion. Detta gäller även mot sydväst där marken kring ett befintligt bostadshus kan komma 
att tas i anspråk för skolans behov”. När fördjupningen gjordes var området inte lika 
exploaterat och utvecklat som i dagens läge.  

 Utsnitt ur FÖP respektive ÖP2012 där området inte är särskilt utpekat.  



Detaljplan för [Sprinten 1, 2 och del av Vara 25:1] 2017-01-10 

 

4 

 

Befintliga detaljplaner 

Plannummer 3345 medger för skolverksamhet, men inom området finns även 
planlagd mark för en transformator. Högsta byggnads-/totalhöjd är 9,5 respektive 
12 meter. I den norra delen av området gäller att mark inte får bebyggas och i den 
södra delen finns en underjordisk ledning som är säkerställd genom ett 
markreservat. Ett utfartsförbud gäller längs med större del av Allégatan.  

Plannummer 3610 medger för ändamålen skola, hotell och idrott/badhus. 
Byggnader får sammanbyggas över gräns. 40 procent av fastighetens yta får 
bebyggas. Hotellets byggrätt tillåts bebyggas med 5000 kvadratmeter i bruttoarea, 
19 meter i byggnadshöjd, och 20 meter i totalhöjd. Idrott/badhusets byggrätt får 
byggas med 4000 kvadratmeter i bruttoarea, 14 meter i byggnadshöjd och 15,5 
meter i totalhöjd. Längs med Allégatan är planlagt för angöringsgata. Marken längs 
fastighetsgräns får inte bebyggas. Mark är reglerad för gemensamhetsanläggning 
vad gäller infart till konserthuset och hotellbyggrätten. 

Plannummer 3597 gällde tidigare för badhus- och hotellfastigheten, men har idag 
ersatts av plannummer 3610 nämnd ovan. Kvarvarande del av 3597 medger för 
parkering, park, gång- och cykelväg samt en vändplats för lokalgata. 

Plannummer 1681 medger för gata och berör en del av Allégatan. Från 
vårdcentrums fastighet gäller utfartsförbud gentemot gatan. Utfartsförbudet gäller 
inte längs med hela gränsen utan har två punkter för möjlig infart.   

Den nya detaljplanen avser att möjliggöra för byggnationen i samband med 
bildandet av ett bildnings- och kulturkluster i enlighet med projektmålet att skapa 
en kulturell mötesplats. Byggrätten behöver utökas i samtliga väderstreck norrut vid 
konserthusets del av byggnaden, gentemot parkeringsytor ut mot Östra Ringleden, 
förgårdsmarken gentemot Allégatan samt gentemot Sprinten 1 (hotellfastigheten). 
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Mark och vegetation 

Större delen av området är bebyggt och i anspråkstaget genom byggnader, 
plattsättning och asfaltering. Från ortofotot nedan framkommer fördelningen 
mellan bebyggelse och grönytor så som det ser ut idag inom planområdet. De 
gröna ytor som finns är till största delen gräsytor men också trädbevuxet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta 
(Sveriges geologiska 
undersökning) består hela 
planområdet av glacial lera.  

I samband med tidigare 
planläggning har geotekniska 
undersökningar utförts. Dessa 
undersökningar med 
beteckningarna AR, AAAAL 
och BX sammanfattas nedan.  

 

 

 

 

 

 En sammanställning över de gällande detaljplanerna och 
respektive utförda geotekniska undersökningar 
(numrerade enligt BX, AAAAL och AR).  
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BX – plannummer 3610, Badhus- och hotellbyggrätt 

I samband med framtagandet av detaljplan för bad och hotell utfördes en 
geoteknisk undersökning 2012.  

Under ca en halv meter tjockt ytskikt med mullhaltig jord består marken av siltig 
lera som överst är utbildad till en 2,4 – 3,4 meter tjock torrskorpa. Där under är 
jorden halvfast. Underkant lera har mätts på djup varierande mellan 3 meter i 
sydväst och 6 meter i nordost. Lerans vattenkvot överstiger endast lokalt fyrtio 
procent. Den underlagras av finkornig friktionsjord. På grund av hög silthalt är 
flytjordegenskaperna starka.  

Grundläggning av badhuset kan enligt utredningen ske på hel bottenplatta. 
Grundläggning under grundvattennivån ska dimensioneras med tanke på täthet och 
vattentryck. För att begränsa vattentryckets storlek bör permanent dränering 
utföras runt byggnaden på en nivå ca 3,0 meter under markytan.  

AR- Plannummer 3345 

Jorden består av 0,2- 0,4 meter mullhaltig lera på siltig torrskorpelera till 1,5 á 2 
meter djup. Därunder finns lös till halvfast siltig lera vars mäktighet varierar mellan 
cirka 3,5 till 9 meter. Leran i sin tur vilar på fast lagrad friktionsjord med 2-6 meter 
mäktighet.  

Leran är överkonsoliderad med 40 till 50 kPa. Detta innebär att marken enligt 
undersökningen kan påföras måttliga belastningar utan större risk för sättningar.  

Grundläggning rekommenderas ske genom plattor, det vill säga hel kantförstyvad 
bottenplatta eller torpargrund. Vid utförande med torpargrund bör dock 
grundmurarna utföras långsträckta.  

AAAAL Plannummer 3345, utbyggnad av Vara konserthus 

Enligt undersökningen utgörs jorden i den södra delen av undersökningsområdet 
huvudsakligen av silt och torrskorpelera som delvis är uppblandade med andra 
fraktioner. Vattenkvoten har uppmätts till 15 á 20 %. Silten bedöms vara mycket 
tjärfarlig och flytbenägen.  

I den övriga delen av området varierar djupet till fast botten till trycksonderingarna 
mellan cirka 5 och 16 meter. Jordlagren består under det 0,2 á 0,3 meter tjocka 
vegetationslagret i huvudsak av fyllning (främst i den västra delen av 
undersökningsområdet), torrskorpelera, siltig lera och friktionsjord på berg.  

Enligt undersökningen görs bedömningen att byggnader kan grundläggas på de 
ytliga jordlagren under förutsättning att grundläggningen utformas så att 
tillskottsspänningar av byggnadslaster, fyllningar, grundvattensänkning med mera 
inte överstiger 35 kPa på nivån +77.5 (motsvarande cirka 2 meter under markytan). 
Samt att byggnader utformas så att mindre differenssättningar på cirka 3 á 4 
centimeter kan accepteras. Grundkonstruktionen ska konstrueras styv för att kunna 
fördela belastningarna jämnt till undergrunden. Det är viktigt att kopplingen mellan 
byggnader utformas så att byggnaderna kan sätta sig var för sig. Schaktbotten 
besiktning skall genomföras av geotekniskt sakkunnig person för att kontrollera 
kvalitén i fyllningen är korrekt. All eventuell ”sämre fyllning” bör schaktas bort och 
ersättas med packad friktionsjord. Om inte dessa förutsättningar kan uppnås 
rekommenderas pålning.  

Enligt bedömningen kan området klassificeras som lågradonmark.  
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Infiltration av vatten från takytor bör anordnas för att minska risken för 
grundvattensänkning.   

 

Fornlämningar och kulturhistoria 

Enligt Riksantikvarieämbetets ”fornsök”1 har en fornlämning funnits under det 
som idag är lagmansgymnasiet. Fornlämningen med RAÄ-nummer Vara 46:1, blev 
funnen 1985 och har lämningstypen boplats. Lämningen är färdigundersökt och 
borttagen från området.  

Rekommendation för fortsatt planering 

Om ytterligare lämningar påträffas i schakt- och grävarbetet ska Länsstyrelsen 
underrättas. 
 

Bebyggelse 

Planområdet består idag av Vara badhus, Vara konserthus, Lagmansgymnasiet med 
tillhörande kringliggande vistelseytor samt parkeringsplatser söder om badhuset 
och norr om gymnasiet.  

 

I och med projektet Sprintens och dess effekter beräknas antalet personer öka till 
uppskattningsvis: 

 ca 800 studenter/elever 

 ca 100 anställda 

 Ca 100 000 betalande besökare till konserthuset/år 

 120 000 besökare till badhuset/år 

 Mellan 6500 och 10 000 hotellnätter 

                                                 
1 Riksantikvarieämbetets ”fornsök” http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html [Hämtad: 2016-09-27 14:51] 
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Planförslaget möjliggör för uppåt 70 boenden, och kan alltså innebära en 
persontäthet på 70-150 personer beroende på hushållsstorlek. Ju mer av 
bruttoarean som används till bostäder, ju mindre byggrätt för hotell blir så antalet 
fler personer om hela området bebyggs med bostäder anses vara marginell jämfört 
med det uppskattade antalet personer i området.  

Det uppskattade antalet personer är för hela planområdets verksamheter: badhus, 
skola, hotell/boende och konserthus. Beräknat över året i snitt så är det alltså cirka 
650 besökare/dag till området. Området har i dagsläget uppskattningsvis 500 
besökare/dag. 

Den nya utvecklingen av i och med projekt Sprinten innebär en nybyggnation 
omfattande cirka 5500 kvm och en ombyggnation på cirka 2700 kvm av dagens 
befintliga byggnad.  

Ändringar i och med det nya planförslaget 

- Ökad byggrätt åt Östra Ringleden samt möjlighet till parkering. 
- Minskad mängd mark som inte får bebyggas gentemot befintliga 

fastighetsgränser.  
- Bestämmelser om högsta tillåtna totalhöjd istället för en dubbelreglering genom 

byggnadshöjd och nockhöjd. Höjderna är desamma från befintliga planer. Det 
är regleringen av byggnadens höjd som förändras.   

- Möjlighet att bygga över fastighetsgräns beroende på fastighetsindelning vid 
hotellbyggrätten på fastigheten Sprinten 2.  

- Möjlighet att bygga över u-område (mark som ska vara tillgängligt för 
underjordiska ledningar). Det vill säga att u-området bevaras, men att prickad 
mark tas bort. Med hänvisning till tekniska lösningar kan marken användas för 
byggnation.  

- Gemensamhetsanläggning för infart till konserthuset och hotellet är inte 
reglerat på samma sätt i det nya planförslaget. Gemensamhetsanläggningen ga:1 
gäller och belastar fastigheterna Sprinten 1 och 2.  

- För hotellbyggrätten och badhusbyggrätten (plannummer 3610) regleras enbart 
exploateringsgrad i högsta tillåtna bruttoarea i stället för kombinationen med 
reglering av exploateringsgrad i andel av marken som får bebyggas. 
För Sprinten 1 så regleras största andel av marken som får bebyggas i 
byggnadsarea.  

- Planbestämmelserna anpassas vid badhusets parkering till hur verkligheten ser 
ut. Gång- och cykelvägen (G/C-väg) har en annan sträckning än vad den 
befintliga planen medger för. G/C-vägen inryms inom bestämmelsen om 
PARK. Andelen som är planlagt för Park utökas i kant mot parkeringen vid 
badhuset.  

- En yta för NATUR regleras i kant med Östra Ringleden, cirka 30-35 meter i 
bredd.  

- Byggrätten för Sprinten 2 utökas i höjden från 20 meter till 35 meter i totalhöjd. 
Användning för bostäder läggs även till från våning 2 och uppåt för 
hotellbyggrätten för att möjliggöra för en bredare användning av byggnaden.   
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Illustrationsbild i generella drag över hur byggnationen kan komma att se ut i framtiden.  

Planbestämmelser 

Inom Sprinten 2 tillåts dessutom Hotell. Syftet med kombinationen av de olika 
användningsbestämmelserna är att möjliggöra för en utveckling av ett bildnings-
och kulturkluster, där både bildningsverksamhet och kulturell verksamhet kan 
verka och utvecklas. En eventuell utveckling av området är att befintliga byggnader 
kan sammankopplas med framtida hotellverksamhet. 

Användningsbestämmelser för kvartersmark  

C (Centrumändamål) - innefattar all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på 
annat sätt vara lätt att nå för många människor. I bestämmelsen ingår bland annat 
service, kontor, bio, bibliotek, teatrar, samlingslokaler, föreningslokaler, 
restauranger med mera.  

S (Skola) – inom bestämmelsen ryms skola och andra undervisnings- och 
forskningslokaler.  

O (Tillfällig vistelse)- bestämmelsen innefattar tillfällig övernattning. Hotell 
vandrarhem och även sådant som tillhör det tillfälliga boendet såsom restauranger, 
servicehus, garage, parkering och lekplats.  

R (Besöksanläggning) – innefattar verksamheter för kultur och idrott bland annat som 
riktar sig till besökare. Användningsbestämmelsen används för badhuset.  

E (Teknisk anläggning) – Gäller för transformatorstation inom planområdet.  
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B (Bostadsändamål) – Möjliggör bostadsändamål. Bostadsändamål gäller enbart för 
våningar ovan bottenplan, det vill säga från våning 2 och uppåt.  

Användningsbestämmelser för allmän platsmark 

PARK- tillämpas för grönområden som kräver skötsel och till viss del kan vara 
anlagda. I detta kan gång- och cykelväg ingå.  

NATUR – tillämpas för friväxande grönområden som inte sköts i samma 
utsträckning.  

GATA (Lokaltrafik) tillämpas för vändplats för en fortsättning på Vallgatan.  

GATA1 (Huvudgata) – tillämpas för trafik mellan områden och reglerar i planen för 
Allégatan.  

GATA2 (Angöringsgata) – tillämpas för angöringsgatan fram till badhus och 
framtida hotell.  

P-Plats (Parkeringsplats) – tillämpas i den södra delen (motsvarande 4300 kvm, 
beräknat till cirka 170 p-platser) av planområdet.  

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Byggnadens höjd – Högsta tillåtna totalhöjd varierar i området, men är reglerat 
från 12 meter till uppåt 35 meter för hotellbyggrätten.  

För teknisk anläggning gäller högsta byggnadshöjd på 3 meter.  

Exploateringsgrad – Högsta tillåtna exploateringsgrad regleras genom bruttoarea i 
kvadratmeter för Sprinten 2 och del av Vara 25:1. 

För Sprinten 1 regleras högsta tillåtna procent av fastigheten som får bebyggas i 
byggnadsarea. 

Placering – Byggnader får sammanbyggas vid fastighetsgräns. Sammanbyggs 
byggnaderna vid fastighetsgräns ska detta ske i enlighet med gällande 
brandskyddsregler.  

Markreservat – De VA-ledningar som finns inom planområdet säkerställs genom 
u-område (mark reserverad för underjordiska ledningar). Eftersom det i viss del av 
området tillåts att byggnad uppförs över u-området förutsätter det att ledningarna 
görs tillgängliga för reparation, underhåll och liknande, exempelvis genom 
kulvertering.  

Utfartsförbud- gäller för vissa delar av fastighetsgränser som gränsar mot 
Allégatan.  

Parkering – tillämpas i den norra delen av planområdet (motsvarande 3700 kvm, 
beräknat till cirka 150 p-platser).  

 

Gestaltning  

I Varas Program för gestaltning av det offentliga rummet i Vara, antagen i januari 
2009, beskrivs några av målen för den offentliga miljön i Vision 2030 – vision om 
en småstad. Eftersom större delar av planområdet innebär offentliga miljöer som är 
till för allmänheten är det viktigt att gestaltning sker i enlighet med kommunens 
gestaltningsprogram. Några av de mål som omnämns i programmet är: 
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- Vardagsrummet 
Varas offentliga platser ska bjuda invånarna ett inbjudande och trivsamt 
vardagsrum.  
Alla invånare ska under dygnets alla timmar känna sig trygga att vistas på 
offentliga platser i Vara.  
Längs alla frekvent använda gångstråk ska mötes- och sittplatser finnas.  
Alléerna ska säkras och utvecklas. 
Belysningen ska vara god – väl avpassad vad gäller funktion och form.  

- Besöksplatsen med knorr 
Varas offentliga rum ska vara utformade på ett sätt som gör staden 
intressant och spännande att besöka.  
Stadens entréer, gator och parker ska upplevas som välkomnande av 
besökare i Vara. 
Sevärdheter och besöksmål i Vara ska vara närvarande i alla stadsdelar 
genom ett väl fungerande skylt/hänvisningssystem.  
Evenemangsutbudet i kommunen ska vara synlig vid de mest frekventa 
använda stråken och besökta platserna i Vara.  
Konstnärlig gestaltning ska ha en central roll i upplevelsen av Vara.  

Några av de strategier som nämns i programmet är: 

- Variation 
”Det är här det händer”. För att närma sig samma känsla i det offentliga 
rummet krävs en mängd åtgärder som alla handlar om att skapa variation i 
såväl rum som tid.  

- Gammalt och nytt, stort och litet 
Planeringen av staden främjar en blandning av byggnader och avtryck från 
olika epoker – där kontraster mellan olika stilar och ideal blir tydliga. Även 
byggnader som skiljer sig i storlek – på höjden och bredden – ger 
stadsrummet variation. 

- Med platsen som utgångspunkt 
Vid alla gestaltningsarbeten är platsen styrande. Platsens funktioner, 
estetiska kvaliteter, historik och stämning läses in. På så vis skapar vi den 
platsspecifika miljön som endast går att finna här.  

- Konst 
Konsten i stadsrummet har stor betydelse för upplevelsen av den levande 
staden. Konsten ska därför ha en central roll vid såväl nyplanering som 
utveckling av befintliga områden.  

- Transparens 
Den mänskliga närvaron och tillgången till rörelse av olika slag är också en 
förutsättning för ett varierande offentligt rum. En inriktning är därför en 
hög grad av transparens av publika verksamheter och aktivitetsområden i 
stadsrummet.  

- Blandade funktioner 
Att ge människor olika anledningar att vistas i samma område på olika tider 
skapar rörelse. Inriktningen är därför att planera och skapa förutsättningar 
för blandade funktioner i stadens centrala delar.  

- I ögonhöjd 
Mångfalden av intryck ska ökas framförallt ur fotgängarens perspektiv där 
händelser krävs i ögonhöjd för att rummet ska upplevas som rikt. 
Rumsligheten kan skapas såväl med nya funktioner och byggnader som 
rena gestaltningar. En konstnärlig gestaltning, en flytt av armaturer, en ny 
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färgsättning, plantering eller annat som kan ta ner känslan av vidd och ge 
rummet ny betydelse.  

Byggrätten på Sprinten 2 medger för en byggnad på 35 meter i totalhöjd. Eftersom 
en hög byggnad syns på håll och på så vis kan bli ett landmärke i Vara tätort, är det 
av vikt att beaktning tas till gällande gestaltningsprogram och att arkitekturen 
relateras till områdets karaktär.  

Sociala frågor och konsekvenser 

Tillgänglighet 

Planområdet ligger cirka 700 meter från Vara centrum där god tillgänglighet till 
handel, restauranger och service finns. Goda förbindelser till området finns vad 
gäller kollektivtrafik och gång-och cykelväg. 
 
Enligt PBL 8 kap 1 § ska generellt en byggnad vara tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

Barn- och ungas miljöer 

Parkskolan (årskurs 3 till 6) och Alléskolan årskurs 7-9 ligger cirka 500 meter bort. 
Inom området finns Varas gymnasieskola, Lagmansgymnasiet. I närheten till 
området finns även Torsbo fritidsgård som under våren-sommaren 2016 utvecklats 
genom jämställdhets-projektet #Torsbo – ut och in vilket inneburit stora satsningar 
på utemiljöerna i anslutning till fritidsgården. Området befinner sig även bredvid 
fotbollsplaner och en skatepark.  

Friytor 
I plan- och bygglagens 8 kapitel 9§ regleras det att om en tomt ska bebyggas med 
byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, 
förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten 
av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det 
inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första 
stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. 

I nära anslutning till planområdet finns parker och olika rekreations- och lekytor så 
som bland annat fotbollsplaner, inomhushall, Torsbo fritidsgård med tillhörande 
utemiljöer, utomhusbad. Dessa påverkas inte av planförslaget. Planförslaget medför 
ingen skillnad i allmänhetens tillgång till friytor i Vara.  
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Gång- och cykelvägar (blåa) i de norra delarna av Vara tätort.  

 Trafik 

Persontrafiken till och från området sker via Allégatan. Inlastnings- och 
varutransporter till området kan ske via Industrigatan nordväst om området. Det 
kan innebära att transporter med fördel kan ledas in på områdets ”baksida” och att 
den tyngre trafiken inte leds i den persontätare ”framsidan”. Den typen av trafik 
kan således ledas via Östra Ringleden och genom ett industriområde istället för 
Allégatan förbi angränsande bostäder. Idag sker inlastning för Vara konserthus 
större konsertsal sydväst från Allégatan och kommer sannolikt även fortsatt ske på 
det sättet. Övrig tung trafik till hotell-, kultur och utbildningsverksamhet sker med 
fördel längs Industrigatan. Om inlastningszonen till konserthuset bebyggs finns 
möjlighet att leda trafiken längs Industrigatan.  

Kollektivtrafik 
Busshållplats som trafikeras av linjer med förbindelser till och från Lidköping, 
Skara, Nossebro, Herrljunga, Larv - Vedum, Grästorp och Tråvad – Kvänum finns 
på nära avstånd från planområdet. Längs Allégatan inom planområdet, på avståndet 
100-200 meter finns två hållplatser där större andel av kollektivtrafikens linjer 
trafikerar. Även skolbussar angör området längs Allégatan eller längs befintliga 
angöringsgator.  

Gång och cykel 

Planområdet har goda förbindelser vad gäller gång och cykel. Se karta ovan. 
Cykelparkering finns vid konserthusets entré, badhusets entré och på fler ställen vid 
Lagmansgymnasiets framsida. Sett till att elevantalet och besökare ökar till området 
kommer sannolikt fler cykelparkeringar behövas. Cykelparkeringar möjliggörs inom 
kvartersmark.  

Parkering 

Parkeringsplatser till området finns idag sydväst om Vara badhus och nordost om 
Lagmansgymnasiet. Utöver de parkeringsplatser som idag finns inom planområdet 

Centrala Vara 

Planområdet 
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finns parkeringsmöjligheter inom nära avstånd vid Vårdcentrum i Vara och Vara 
badhus, vid Vara SK:s hall Sparbankshallen, utomhusbadet och vid Torsbo 
Fritidsgård.  

Antalet parkeringar inom planområdet är idag ungefär 230 platser. Utöver det finns 
cirka 250 parkeringsplatser vid vårdcentralen i Vara och ytterligare ca 90 platser vid 
utomhusbadet/pentahallen.  

I och med projekt Sprinten är förväntningarna att området kommer öka i antal 
besökare, invånare, anställda och elever. Enligt ungefärliga beräkningar förväntas 
ett genomsnittligt besökande bli uppåt 650 besökare/dag. Antalet besökare per dag 
kan förändras över tid och varierar över dygnet eftersom vissa av de planerade 
verksamheterna enbart är verksamma under dagtid. Skola riktar sig framförallt till 
besökare dagtid, medan konserthus och hotell, mer riktar sig till besökare kvällstid. 
Centrumverksamhet och besöksanläggning har sannolikt besökare både dag- och 
kvällstid beroende på öppettider. 

Beräknat på högsta tillåten bruttoarea för bostäder så kan antalet boenden bli uppåt 
70 lägenheter. Boendeparkering för dessa bostäder löses inom kvartersmark. 
Parkering kan lösas genom planterbart bjälklag för att möjliggöra för grönytor och 
samtidigt lösa parkeringsfrågan för att utnyttja marken effektivt.  

Planförslaget reglerar cirka 8000 kvadratmeter parkeringsplats. Enligt beräkning 
motsvarar det cirka 320 parkeringsplatser. Det finns utöver dessa ytor möjlighet att 
anlägga parkering inom kvartersmark om behovet är större, bland annat vid 
Industrigatan bakom konserthuset. Områdets centrala läge med närhet till en god 
kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser pekar även på att fler kan ta sig via 
andra färdmedel än bil till området. Vidare är ett stort antal av de dagliga besökarna 
yngre vilka i större utsträckning nyttjar färdsätten kollektivtrafik, cykel och gång.  

Med hänvisning till den beräkningen och med hänsyn till områdets strategiska läge 
anses parkeringsbehovet kunna tillfredsställas genom planförslaget, både genom 
planlagd allmän parkering (P-plats) och inom kvartersmark efter verksamheters 
behov.  

Trafikflöde 
Eftersom planförslaget och projekt Sprinten förväntas leda till att mängden 
besökare, anställda och elever kommer till området kan en konsekvens av detta 
vara att både det kommunala, och det statliga vägnätet belastas mer. Området 
Sprinten uppskattas idag ha 500 besökare per dag. I framtiden uppskattas mängden 
besökare till 650 per dag. Om samtliga av dessa tar sig med egen bil till platsen kan 
det innebära en trafikmängd på vägnätet på 1300 fordonsrörelser per dag. Det 
innebär en eventuell ökning på 300 fordonsrörelser per dag från dagsläget. Enligt 
besöksstatistik kommer ungefär 1/3 av besökarna från Vara, 1/3 från Lidköping 
(där konserthuset anordnar bussresor i dagsläget), och 1/3 från resterande 
grannorter inom arbetsmarknadsregionen. 

I samband med planläggning i närområdet vid kvarteret Ritaren kan trafiknätet vid 
Allégatan och Östra Ringleden påverkas ytterligare. Planförslaget vid Ritaren syftar 
till att möjliggöra för upp till 64 bostäder. De båda planförslagen innebär alltså 
uppskattningsvis tillsammans en ökning av besökare/boenden omfattande 214 
personer, d.v.s. en ökning på 428 fordonsresor per dag. Den beräkningen görs 
förutsatt att varje person transporteras i egen bil till och från området 1 gång per 
dag. Enligt nationella vägdatabasen har Östra Ringleden (väg 187) 3154 i 
årsmedelsdygntrafik. Trafikflödet på väg 187 kan således uppskattas öka med 12 % 
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från dagsläget i och med de aktuella planförslagen. Med utgång från trafikverkets 
”RAPPORT, Prognos för persontrafiken 2040, Trafikverkets Basprognoser 2016-04-01” 
förväntas det generella trafikflödet i landet och även i Vara kommun öka till och 
med 2040. I ett långsiktigt perspektiv kan trafikflödet därför påverkas av 
planförslagen, men av rapporten framgår att det även förväntas ske en generell 
ökning. Den generella ökningen kan uppskattas ökat till och med 2040 till cirka 
4070 transporter för väg 187. Den beräkningen baseras på en uppskattad ökning på 
1,12 % per år. 

Väg 187 anses ha en bra standard utifrån dagsläget vad gäller trafik, men saknar 
vänsterkörfält till Allégatan. Om ett behov uppstår eller när frågan bedöms behöva 
utredas på grund av en ökad trafikmängd eller olycksrisk vid korsningen mellan 
Allégatan och Östra Ringleden föreslås en sedvanlig åtgärdsvalsstudie (ÅVS) göras. 
Studien kan syfta till att studera behovet av åtgärd vid framtida trafiksituation och 
en dialog mellan kommunen och trafikverket blir då aktuell.  

Kommunen anser att utveckling av Sprinten-området är viktigt för kommunens 
framtid och bostadsförsörjningen är en prioriterad fråga. Framöver i och med 
projekt Sprinten förväntas bland annat antalet studenter öka i kommunen och det 
nya bostadsområdet i Ritaren kan delvis försörja det behov av studentbostäder som 
uppstår. Behovet är stort redan idag, men kan förväntas bli ännu större vid 
utveckling av Sprinten. Det kan således förutsättas att studenter väljer att bo i 
närområdet där goda möjligheter till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar finns. 
I sin tur kan det innebära att behovet av att färdas med bil reduceras och att 
påverkan på det statliga vägnätet minskas.  

Med hänvisning till det centrala läget i Vara och en väl fungerande kollektivtrafik i 
närområdet kan färre resor förväntas ske med personbil. Med ett ökat antal 
potentiella resenärer inom området kan även en större efterfrågan på god 
kollektivtrafik innebära tätare och fler turer. Områdets närhet till service som nås 
genom gång- och cykel talar även för att efterfrågan på väl fungerande gång- och 
cykelnät kan öka medan mängden fordonsresor med bil minskas.  
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Utfartsförbud 

I angränsande och befintliga planer till Allégatan gäller till stor del utfartsförbud. 
Längs med Sprinten 1, bostadskvarteret vid Bondegatan och Aspen 7 vårdcentrum. 
De befintligt gällande utfartsförbuden finns markerade med gröna prickar i kartan 
nedan. De utfartsförbud som gäller vid befintliga planers gränser är i och med det 
nya planförslaget fortfarande aktuella. Utfarter till Allégatan kan ske där 
utfartsförbudet inte gäller. Trafik från bostäderna till Bondegatan sker via Johan 
Brinks gata.  
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Tekniska frågor 

Vatten, Avlopp och fjärrvärme 

Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet.  

Söder om konserthuset finns idag en underjordisk ledning som är markerad med 
ett u-område med omkring 10 meter i bredd. Ledningen försörjer stora delar av 
kommunen. Eftersom det i planförslaget finns möjlighet att bygga på den mark 
som är reserverad för u-område förutsätter det att en teknisk lösning sker för att 
tillgängliggöra ledningarna. Exempel på hur det kan göras är genom kulvertering. 
Ansvarsfördelningen för ledningen och tillgängligheten till ledningarna beskrivs 
närmre under avsnittet om fastighetsrättsliga frågor.   

Fjärrvärmeledningar finns i anslutning till planområdet, och fastigheterna är 
ansluten till nätet.  

Avfall 

Återvinningsstation finns ca 150 meter ifrån planområdet i anslutning till 
brandstationen. Sophämtning och Återvinningscentral sköter idag Ragn-sells på 
uppdrag av kommunen.  

Dagvattenhantering 

Planförslaget innebär sannolikt att andelen hårdgjord yta inom fastigheten ökar 
eftersom mer prickad mark planeras för byggbar kvartersmark. Därför är det av 
stor vikt att dagvatten tas om hand om inom fastigheten. Dagvatten bör avledas, 
fördröjas eller renas lokalt inom planområdet. Åtgärder såsom lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD), dagvattendammar, infiltrationsbäddar, -
diken eller -rör kan vidtas för att fördröja flödet och öka infiltrationen inom 
planområdet. Även rening av olje- och metallrester med enkla dagvattenfilter bör 
ske inom parkerings-, lastnings- och uppställningsytor.  

 

 

Utsnitt ur en översiktlig översvämningskartering vid skyfall utförd av DHI över Vara tätort.  
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En översiktlig översvämningskartering vid skyfall visar att planområdet delvis är 
berört av översvämningsrisk, framför allt i anslutning till konserthuset och 
Lagmansgymnasiets lokaler.  

Befintlig dagvattenledning befinner sig till stor del inom det som idag är 
Lagmansgymnasiets och badhusets parkering. Även runt Konserthuset och 
gymnasiets byggnad ligger ett dagvattennät. Anslutning sker till ledningar dragna i 
Allégatan och nordväst ut mot industriområdet Hästskon. Dagvattenledningsnätets 
kapacitet anses ha nått sin maxgräns. Därför är det av vikt att dagvatten fördröjs 
och samlas lokalt på fastigheten. Detta kan exempelvis ske genom tekniska 
lösningar inom parkeringsytor alternativt inom NATUR/PARK. Utöver att det 
finns utrymme för dagvattenhantering inom natur och park eller på parkeringsytor 
så kan dagvattenlösningar ske inom kvartersmark genom exempelvis 
dagvattendammar eller infiltrationsbäddar. Andra möjligheter för ett bättre 
omhändertagande av dagvatten är att bygga byggnader med exempelvis så kallade 
gröna tak, med grönska som absorberar en del av dagvattnet.  

Tele, bredband och eldistribution 

Lokala tele-, bredbands- och elkablar finns inom planområdet. Deras exakta läge är 
inte känt. Fastighetsägare bekostar eventuell flytt i samråd med respektive 
ledningsägare.   

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. 

Konsekvenser 

Riskhantering 

Planförslaget innebär ingen skillnad i risk gentemot nuläget, men eftersom 
planförslaget medför att fler personer förväntas vistas inom området är frågan om 
tillgänglighet och säkerhet viktig.  

De allmänna råden SRVFS 2008:32 behandlar krav på brandskydd i byggnader och 
anläggningar som kan ställas med stöd av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
Det ställs särskilda krav på utformning av hotellverksamhet då det handlar om 
nattgäster som inte är bekanta med miljön.  

När det gäller fönsterutrymning i högre bebyggelse har Räddningstjänsten 
Skaraborg endast förmåga att hjälpa till med utrymning från fönster om 
öppningens underkant ligger högst 12 meter över marknivån. Bebyggelse högre en 
12 meter bör därför projekteras enligt BBR så att utrymning kan ske utan 
räddningstjänsten hjälp, exempelvis genom trapphus (Tr2).  

  

                                                 
2 Allmänna råd SRVFS 2008:3, Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och 
liknande anläggningar 
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Farligt gods 

Ingen påtalad trafik för farligt gods finns i området.  

Miljö 

Inga potentiellt förorenade områden finns inom planområdet. Enligt Länsstyrelsens 
infokarta[1] är fastigheten Vara 27:1 nordväst om planområdet utpekat som 
potentiellt förorenat område, klassificerat som ”e- ej riskklassade”. På fastigheten 
har en vägstation drivits av trafikverket (dåvarande vägverket) till och med år 2009. 
Fastigheten ägs idag av Svevia. På fastigheten har funnits garage, verkstad, förråd, 
spolplats samt uppställningsplats för fordon och utrustning. På platsen har även 
funnits drivmedelhantering och saltupplag. Fastigheten används idag som 
verksamhetsområde med ett flertal hyresgäster.  

Den närliggande fastigheten 
har använts på ett sådant sätt 
att det sannolikt finns risk för 
föroreningar i form av 
förhöjda halter av salt och 
petroleumrester. Petroleum 
har hanterats vid 
garagebyggnaden längst norr 
inom fastigheten och 
drivmedelsförrådet som är en 
mindre byggnad i den västra 
delen av fastigheten, och alltså 
med visst avstånd från 
planområdet. Förhöjda 
kloridhalter i dricksvatten kan 
bland annat orsaka 
smakförändringar och en 
ökad korrosionsrisk. En 
förhöjd salthalt och petroleumrester kan även påverka markens och vattnets 
ekosystem samt skada växtlighet.  

Inom vare sig den berörda fastigheten eller planområdet finns någon 
dricksvattentäkt. Strömningsriktningen från Vara 27:1 riktar sig åt väster mot 
Afsån, vilket medför att risken för spridning till planområdet är liten. Med 
hänvisning till ovanstående bedömer kommunen att planområdets mark är lämplig 
för bebyggelse med hänsyn till risk utifrån människors hälsa och säkerhet.  

Om föroreningar upptäcks vid markarbete ska anmälan ske direkt till kommunens 
miljö- och byggnadsnämnd. 

 

Hälsa 

Planförslaget kan innebära en större trafikmängd till och från området periodvis 
under dagen. En bullerutredning har utförts i samband med framtagandet av 
detaljplan för fortsättning av kv. Ritaren. Utredningen utgår från trafikbuller från 
Östra Ringleden och Allégatan. Beräkningsresultatet visar att bullernivåerna på 
fasader har ekvivalentnivåer LAeq som ej överstiger riktvärdet 55 dB(A) om fasader 
läggs ca 20 meter från Allégatans mitt. Mot Östra ringleden kan byggnader placeras 

                                                 
[1] http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/ [Hämtad: 2016-09-25 15:35] 
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inom hela området och den bedömningen är baserad på cirka 55 meters avstånd 
från bullerkällan. Det är i den bedömningen ett liknande avstånd (cirka 4,5 meter 
mindre) mellan trafikbullerkällan och byggrättens fasad som i det aktuella 
planområdet. Utifrån det görs bedömningen att byggnation för hotell-, centrum- 
och skolverksamhet samt bostäder kan tillåtas utan risk för ohälsa. Den 
bedömningen görs även med hänvisning till gällande riktvärden för trafikbuller3: 

- I kontor för andra och icke störande verksamheter bör den ekvivalenta 
ljudnivån inomhus vara högst 40 dB(A). 

- Skolor och barnomsorgslokaler bedöms inomhus likt som bostäder med 
undantag från maximal ljudnivå nattetid. Detta krav gäller endast för lokaler 
för undervisning och konferens m.m. I exempelvis matsal och gymnastiksal 
kan en högre ljudnivå accepteras. På skolgården ska det finnas område där 
högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå efterlevs. 

- För hotell och bostäder ska inomhusvärdena hållas, det vill säga en nivå 
inomhus på högst 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 45 dB(A) maximal 
ljudnivå. Detta även nattetid inomhus då bullerstörningar nattetid inte bör 
förekomma.  

- För bostäder ska uteplats med högst 70 dB(A) maximal ljudnivå finnas i 
anslutning till bostaden.  

 

Bedömning 

Risken för negativa effekter på människors hälsa och miljö bedöms inte öka i och 
med planförslaget.  

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. 

 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 

                                                 
3 Länsstyrelsen Stockholm rapport 2007:23 Trafikbuller i bostadsplanering- En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till trafikbuller 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2007/rapport-2007-23.pdf 
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andra intressenter. En samrådsredogörelse skrivs där synpunkter bemöts. 
Planförslaget ställs därefter ut för granskning i 3-4 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 kommunfullmäktige 

 Laga kraft  

augusti 
september 

oktober-november 

december 

februari 2017 

mars 2017 

  

 

 

Genomförandetid 

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

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman inom allmän plats. Planförslaget innefattar allmän 
platsmark i form av GATA, GATA1, GATA2, NATUR, P-plats och PARK.  

För kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsförutsättningar 

Planområdet berör fastigheterna Sprinten 1, Sprinten 2 och del av Vara 25:1.  

Fastighetsägare 

Fastigheter inom planområdet är i kommunal ägo. Inga förändringar av 
ägandeskapet föreslås i och med planförslaget.  

Fastighetskonsekvensbeskrivning  

Detaljplanen innebär att byggnader tillåts sammanbyggas vid fastighetsgräns. Detta 
ställer särskilda brandtekniska krav på byggnaderna.  

Sprinten 2 – Fastigheten ägs idag av kommunen, men i och med hotelletablering kan 
fastigheten komma till försäljning. Markanvisningsavtal kommer sannolikt att 
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upprättas mellan kommunen och exploatör eller byggherre. Kommunen ansvarar 
för och bekostar en eventuell fastighetsreglering i enlighet med gällande taxa.  

Beroende på framtida etablerare kan olika scenarios i fastighetsindelning bli 
aktuellt: 

- Att fastigheten Sprinten 2 säljs i sin helhet utan ny 
fastighetsreglering,  

- En ny fastighetsindelning där gränsen går vid konserthusets 
utbyggnad, 

- En 3-dimensionell fastighetsindelning där markplanet ingår i 
Sprinten 1 (att Sprinten 2 och del av Vara 25:1 tillfaller Sprinten 1) 
och ovanvåningar bildar en egen fastighet.  
I och med detta behöver det bildas en eller flera 
gemensamhetsanläggningar för berörda fastigheter. Vilken fastighet 
som ingår i gemensamhetsanläggningen beror på slutgiltig 
fastighetsbildning.  
 

Sprinten 1- Beroende på ovannämnda scenarios kan Sprinten 2 och del av Vara 25:1 
tillfalla Sprinten 1.  

På fastigheten gäller idag servitut i form av ledningsrätt för starkström (1660-
1353.9) 

Del av Vara 25:1 – Den del av Vara 25:1 som berörs i planområdet innefattar en 
ledningsrätt.  

Gemensamhetsanläggning – För Sprinten 1 och 2 gäller gemensamhetsanläggning 
Sprinten GA:1. Gemensamhetsanläggningen för infart till konserthusets lokaler 
planläggs inte i det nya planförslaget, men kan fortfarande finnas. Anledningen till 
att det inte planläggs beror på osäkerheten om hur framtida fastighetsindelning 
kommer att bli. En framtida gemensamhetsanläggning kan syfta till gemensamma 
lastzoner, parkeringar, gemensamma entréer, gröna ytor med mera.  

Gång- och cykelväg – En gång- och cykelväg är planerad vid badhusets parkering 
(plannummer 3597) i en sträckning som inte stämmer överens med verkligheten. 
Planförslaget kompletteras så att plankartan överensstämmer och gång- och 
cykelvägen inryms inom PARK.  

Underjordisk ledning – Inom Sprinten 1 finns en större underjordisk ledning för 
vatten-och avloppsändamål. Denna säkerställs genom markreservat dvs. ett u-
område i detaljplan. Byggnation tillåts över u-området under förutsättning att 
erforderligteknisk lösning finns vilket fortsatt möjliggör att ledningarna är 
tillgängliga för reparation, service och underhåll. Ledningsrätt föreslås skapas för 
markreservatets underjordiska ledningar mellan konserthuset och badhuset.  

Bygglov 

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  
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Ekonomiska och tekniska frågor 

Planekonomi 

Fastighetsägare (i det här fallet är kommunen) bekostar upprättande av detaljplan. 
Planavgift debiteras i samband med bygglov enligt gällande plantaxa.  

Eventuell fastighetsreglering bekostas av fastighetsägaren. Fastighetsägaren 
ansvarar för en eventuell fastighetsreglering.  

Markanvisningsavtal 

Varken ansvar för uppförande, drift eller byggnation av allmän platsmark eller av 
kommunal skolverksamhet kommer överlåtas till privat aktör genom 
markanvisning. Finansiering av teknisk lösning för att tillgängliggöra underjordiska 
ledningar klargörs i samband med markanvisning.  

I huvuddrag kommer markanvisningsavtalet att innehålla hur fördelning av mark 
ska ske, hur marken ska användas i enlighet med gällande detaljplan och utifrån 
kommunens gällande regler för försäljning och exploatering av mark. 

Tekniska åtgärder vidtagna före avtalets tecknande ska inte belasta privat aktör.  

Investering 

Enligt kommunfullmäktigebeslut (20161031 KF §72/2016) är investeringsbudget 
för projekt Sprinten 150 miljoner kronor. Vilket bland annat inkluderar ny- och 
ombyggnationer inom Sprinten 1.  

Tekniska åtgärder 

Fastighetsägare, i det här fallet kommunen, ansvarar för och bekostar eventuellt 
behov av sanering vid förekommande av föroreningar.  

Parkering inom kvartersmark bekostas av fastighetsägare.  

 

2017-01-11 

 

Karin Larsson    

Planarkitekt     


