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Inledning och organisatoriska 

frågor 

Handlingar  
Samrådshandlingar består av  

 Plankarta med bestämmelser  

 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar och utredningar  

 Fastighetsförteckning (daterad 2019-09-27) 

 Geoteknisk undersökning (daterad 1989-06-28) 

 Trafikbullerutredning (daterad 2019-02-15) 

Detaljplan består av plankarta med bestämmelser, och en tillhörande 
planbeskrivning. Efter samråd upprättas en samrådsredogörelse och efter 
granskning upprättas ett granskningsutlåtande över de inkomna synpunkterna.  

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 tolkning och 
genomförande av planen.  

Syfte med planen 
Det finns idag ett stort behov av förskoleplatser i Kvänum och den befintliga 
förskolan kan inte möta efterfrågan av förskoleplatser. Idag bedrivs förskolan 
genom sju olika avdelningar, tre av dessa bedrivs i en modul strax norr om 
huvudbyggnaden för Kvänum förskola. Modulen har endast ett tillfälligt 
bygglov och är en preliminär lösning för att möta behovet av förskoleplatser i 
Kvänum.  

Med hänsyn till gällande riktlinjer för buller och krav på friyta syftar 
detaljplanen till att säkra antalet förskoleplatser och möjliggöra en utökad 
kapacitet för att ta emot barn vid Kvänums förskola.  
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Illustration för området som detaljplanen omfattar.  

Planprocessen  

PLANFÖRFARANDE 

Planarbetet bedrivs genom ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) regler för standard förfarande. Vilket innebär att planförslaget 
först sänds ut på samråd med berörda sakägare, myndigheter och andra 
intressenter. En samrådsredogörelse skrivs utifrån de inkomna synpunkterna, 
där kommunen bemöter dessa genom kommentarer och eventuella åtgärder 
beskrivs. Planförslaget ställs därefter ut för granskning i minst två 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 tre veckor.  

 

 

Tidsplan 

Steg i detaljplaneprocessen för 
utökat förfarande 

Planerade tidpunkter 
för planen 

Planbesked i KSAU 2018-05-07 (KSAU §85) 
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Upprättande av program/planförslag 2019 Januari  

Samråd – KSAU 2019 Mars 

Granskning (3 veckor) – MBN 2019 September  

Antagande i MBN 2019 Oktober 

Laga kraft 2019 November  

Tidigare ställningstaganden  

Översiktlig planering  

Delar av Kvänum förskolas verksamhet är lokaliserad på mark som i 
Översiktsplan 2012 för Vara kommun pekas ut som byggklart 
bostadsområde. Detaljplanen innebär att ytterligare en del av det område som 
pekas ut som byggklart bostadsområde kommer tas i anspråk till förskolans 
verksamhet för att möta behovet av friyta och utveckla en kvalitativ förskola.  

I ÖP2012 beskrivs Kvänum som serviceort och tillgången på förskoleplatser i 
orten ”Här ska finnas tillgång till förskola och förgymnasial utbildning som motsvarar 
efterfrågan och en skolorganisation med god kvalitet.”. För att stärka Kvänum som 
bostadsort behöver behovet av förskoleplatser i orten tillgodoses.  

I västra delen av planområdet pekas marken ut som ett utbyggnadsområde för 
bostäder i ÖP 2012. Planförslaget innebär att denna mark kommer tas i 
anspråk för att säkerhetsställa en parkeringsbehovet för förskolan. Denna 
parkeringsplats har beviljats bygglov och kommer att anläggas parallellt med 
planprocessen.  

 

Bilden ovan är ett utdrag ur Vara kommuns Översiktsplan 2012 över Kvänum tätort.  
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I Fördjupning av översiktsplan för Kvänum (FÖP) beskrivs området väster om 
planområdet som ”Även denna mark mellan befintlig bostadsbebyggelse och 
Oltorpsområdets höjdsträckning är tämligen centralt belägen med närhet till daghem och 
motionsområde. Här finns goda förutsättningar för ett attraktivt boende”. För att ge 
goda förutsättningar till ett attraktivt framtida boende i västra Kvänum är det 
av vikt att utöka Kvänum förskolas kapacitet att ta emot barn vid 
verksamheten.    

Gällande detaljplan  

Inom planområdet finns det tre gällande detaljplaner som berörs av 
planförslaget. De gällande detaljplanerna inom området och deras 
planområdesgräns redovisas i bilden nedan.  

 

Bilden ovan visar gällande detaljplaner som berörs av planförslaget.  

Detaljplan 3040 – Detaljplan kv. Räfsan Kvänum 3:109 (daghem)  

Vann laga kraft 1989-09-19  

Planens syfte och huvuddrag:  

Behovet av förskoleplatser är stort i Kvänum. De befintliga anläggningarna är 
otillräckliga, en förskola på 2 avdelningar och ett lägenhetsdaghem på 1 
avdelning. Föreliggande planförslag medger att en förskola på 3 avdelningar 
kan uppföras i Kvänums västra del utmed Nya vägen.  
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Plankarta för detaljplan 3040.  

Detaljplan 3135 – Detaljplan kv. Välten (Kvänum 3:109 m.fl.)  

Vann laga kraft 1991-07-17  

Det övergripande syftet är att trygga försörjningen med mark för bostäder. 
För detaljplanens utformning har följande frågor – syften varit väsentliga:  

- En exploateringsgrad som ansluter till orten  
- En varierad bebyggelse som möjliggöra olika upplåtelseformer  
- En god anpassning av tillkommande bebyggelse till befintlig 

bebyggelse bl.a. vad gäller material och kulör.  
- Att vegetationen, träd, dungar och andra inslag i naturen i görligaste 

mån sparas.  

För att uppnå dessa syften har särskilda bestämmelser införts dels vad gäller 
nytillkommande byggnaders utformning, färgsättning och material dels vad 
gäller bevarande av träd och andra inslag av både inom kvartersmark och 
allmänplatsmark.  

 

Plankarta för detaljplan 3135. 
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Stadsplan 2010 – Kvänums samhälle  

Vann laga kraft 1973-12-03.  

Förslaget är ägnat att tillgodose ett ändamålsenligt utnyttjande av marken och 
ansluter till tillämpliga plananvisningar.  

 

Plankarta för stadsplan 2010. 

Andra program, kommunala beslut och utredningar  

Innan processen för den nya detaljplanen för Kvänum förskola initierades, 
genomfördes en förstudie som syftade till att utreda hur kommunen kan 
skapa förskoleplatser på ett bra och effektivt sätt för totalt 130 barn i 
Kvänum. Idag tar Kvänum förskola emot 115 barn.  

Den samlade bedömningen från förstudien var att påbörja en utbyggnation av 
köket vid förskolans befintliga verksamhet och parallellt med utbyggnationen 
arbeta med framtagande av en ny detaljplan för att öka förskolans kapacitet 
att ta emot barn.   
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Planeringsförutsättningar och 

förändringar 

Planförutsättningar  
 

 

Kartan ovan visar en illustration över berörda fastigheter inom planområdet.  

Planområdet är cirka 14 000 m2 och lokaliserat i västra Kvänum med infart 
från Nya vägen. Inom fastigheten Räfsan 1 och del av Välten 1 samt del av 
Kvänum 3:109 bedriver Kvänum förskola sin verksamhet idag.  

Mark söder om verksamheten utgörs av en öppen grönyta och är planlagd för 
bostadsändamål. I planområdets västra del utgörs marken av grönyta som är 
under projektering för anläggning av parkeringsplatser. Området som berörs 
av en utveckling för parkeringsmöjlighet ägs idag av kommunen.  

För att möjliggöra för en ökad trafiksäkerhet vid trafiksituationen mellan 
Skördegatan/Blomstergatan och Nya vägen behöver del av Oltorp 6:1 tas i 
anspråk. Detta för att möjliggöra för en eventuell cirkulationsplats invid 
förskolan. Idag utgörs denna mark av åkermark.  

Angränsandes till planområdet finns bostadsområden i både östlig och nordlig 
riktning. Området väst om planområdet beskrivs i ÖP2012 som ett potentiellt 
utbyggnadsområde för bostäder.  
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Bilden ovan redovisar byggklart bostadsområde som en solid röd yta och två streckade 
områden som översiktsplan 2012 behandlar som utbyggnadsområden bostadsbyggnation.  

Planförslaget innebär att byggklar bostadsmark tas i anspråk till förskolans 
ändamål. Detaljplanen som reglerar den byggklara bostadsmarken vann laga 
kraft år 1991 och ingen bostadsbyggnation inom detaljplaneområdet har skett 
sedan lagakraftdatum. Inom Kvänum tätort har marknadens intresse för 
bostadsbyggnation stagnerat och flera områden i tätorten med byggklar 
bostadsmark har inte bebyggts. Detaljplan 3135, som reglerar 
bostadsbyggnationen söder om förskolan, kommer fortsatt vara möjlig att 
genomföra även om viss byggklar bostadsmark kommer tas i anspråk för 
förskolans ändamål.  

I väst om området finns ett bygglov som tillåter en parkering omfattande 30 
platser, planförslaget innebär att parkeringen kan fastställas. Området öst om 
förskolan är idag planlagt som park och regleras i planförslaget 
fortsättningsvis som park.  

Mark och vegetation 

MARKANVÄNDNING  

Idag används fastigheterna Räfsan 1, del av Välten 1 samt del av Kvänum 
3:109 till Kvänum förskolas verksamhet. Marken inom området består till stor 
del av friyta avsedd till barns lek, endast en mindre andel yta är hårdgjord.  

Inom området finns det få höjdskillnader.  

Planförslaget innebär att ytterligare delar av Välten 1 kommer tas i anspråk i 
syfte att vara en del av förskoleverksamhets friyta avsedd för barns lek. 
Marken som föreslås tillhöra förskolans verksamhet består idag av en öppen 
grönyta som är planerad för bostadsändamål.  

I planområdets östra del är marken idag planlagd för parkmark. Ingen 
förändring för markanvändning av denna yta föreslås.  
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Bilden till vänster visar det område som avses tillhöra förskolans framtida verksamhet. 
Bilden till höger visar den mark i östra planområde som är planlagd för park-ändamål.  

I det västra planområdet finns idag ett bygglov utfärdat för anläggning av 30 
parkeringsplatser. Det finns bygglov för att anlägga parkeringar vid denna 
lokalisering, vilket inte påverkas av planförslaget.   

 

Bilden ovan visar lokaliseringen för de 30 parkeringsplatser avsedda till förskolans 
verksamhet. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  

Marken inom planområdet utgörs av glacial lera vilket kan utläsas i SGU:s 
jordartskarta.  

 

Bild från Sveriges Geologiska Undersökning SGU:s kartvisare (1:25 000-1:100 000)  

En geoteknisk undersökning har utförts i och med detaljplan år 1989 av Geo-
Väst. Resultatet från undersökningen sammanfattas nedan.  
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Markförhållande 

Jorden består av halvfast lera med 2-3 meter tjock torrskorpa överst. 
Grundläggning bedöms kunna ske direkt i mark.  

Förslag till grundläggning  

Grundläggning kan ske frostskyddat direkt i mark på sulor, plattor eller 
kantförstyvad platta. Grundpåkänningen bör inte överstiga 100 kPa och 
lasttillskottet på 3 meters djup får högst uppgå till 20 kPa. Minsta sulbredd är 
50 cm.  

Byggnader som kommer att grundläggas dels på jord dels på berg måste 
förses med kantbalkar som armeras extra hårt så att de kan klara 5 meters fri 
spännvidd. Berget undersprängs och urlastas 30 cm under 
grundläggningsnivån. Återfyllning sker med makadam som packas genom 3 
överfarter med vibroplatta.  

Dränering och fuktskydd  

För att eliminera risken för fuktskador måste platta på mark isoleras undertill 
med 5 á 7 cm markskiva. Under voter läggs styv frigolit.  

Kapillärbrytande lager skall bestå av 15 cm makadam 16-32 mm som läggs ut 
på geotextil.  

Dräneringsrören läggs med hjässan minst 15 cm under lägsta intilliggande 
konstruktionsdel.  

Bebyggelse  
Planområdet är idag till viss del bebyggt i form av en huvudbyggnad, mindre 
komplementbyggnader och en modul tillhörande Kvänum förskolas 
verksamhet.  

  

Bilden till vänster visar förskolans huvudbyggnad och del av lekgården. Bilden till höger 
visar modulen i den norra delen av planområdet för tre förskoleavdelningar.  

Angränsandes till planområdet finns ett bostadsområde i öst.  

I den förstudie som genomförts innan initieringen av detaljplan har en 
situationsplan för en framtida utveckling av Kvänum förskola framarbetats. 
Situationsplanen redovisas nedan.  
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Utdrag från situationsplan, gjord av Dahrén arkitekter, som visar föreslagen utbyggnation 
av Kvänum förskola.  

Kulturmiljö och fornlämningar  
Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” visar att ingen fornlämning finns inom 
planområdet.  

Om lämningar påträffas i schakt- och grävarbeten ska Länsstyrelsen 
underrättas.  

Friytor  
Bra utemiljöer  

I Boverkets rapport Ge plats för barn och unga! En vägledning för planering, 
utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö från 2015 betonar man 
vikten av lek och fysisk aktivitet för barns utveckling. Enligt rapporten är det 
den fysiska miljön som är grundläggande för barns förutsättningar till god 
framtida hälsa, välbefinnande och engagemang för sin sociala och fysiska 
omvärld. Det är genom leken som barn utvecklar sin fantasi, kreativitet och 
får möjlighet att uttrycka och bearbeta känslor och tankar. För att möjliggöra 
lek och fysisk aktivitet måste det finnas utomhusmiljöer av en viss storlek och 
kvalitet. Enligt rapportens finns det samband mellan en friytas kvalitet och 
barns utevistelse. Ju högre kvalitet en friyta har, i form av grönska och 
välplanerade lekytor, desto mer tid spenderar barn utomhus.  

Det saknas nationella riktlinjer för storleken av friytor för lek och rekreation 
vid förskolor. Boverket bedömer att ett rimligt mått och riktlinje för storleken 
av friyta kan vara 40 m2 per barn vid förskolor. Den totala storleken på en 
förskolegård bör inte understiga 3000m2 oavsett antalet barn.  

Friytor på Kvänum förskola  

Idag har Kvänum förskola en utomhus yta på ungefär 3200 m2 vilket innebär 
en yta om ca 28 m2/barn.  



Detaljplan för Räfsan 1, m.fl.  2019-09-27 

 

Planförslaget innebär vid utnyttjande av maximal byggrätt en friyta om cirka 
5610 m2. Förskolan kan därmed expandera sin verksamhet och omfatta cirka 
140 förskoleplatser om Boverkets riktlinjer gällande m2 friyta/barn efterföljs.  

Trafik  

GATUNÄT 

Infart till området sker via Nya vägen. Som en effekt av ökad kapacitet att ta 
emot barn vid Kvänum förskola innebär planförslaget en potentiell ökning av 
trafik till och från området. Idag trafikeras Nya vägen, enligt trafikmätning i 
juni 2017, maximalt med 134 fordon/h.  

Idag tar Kvänum förkola emot 115 barn. Detta innebär en viss trafik till och 
från området. Det går att anta att vissa av dessa barn transporteras till och 
från området gemensamt med ex syskon. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) 
har ett genomsnittligt hushåll i Vara kommun 1,8 barn, vilket innebär att de 
barn som vistas vid Kvänum förskola kan antas komma från cirka 64 olika 
hushåll. Därmed sker idag cirka 128 transporter (64 transporter enkel väg) till 
och från området för att hämta och lämna barn vid förskolan.  

Planförslaget innebär att förskolan kan utveckla antalet förskoleplatser till 
totalt 140. Detta skulle innebära en ökning av transporter till och från 
området med cirka 28 transporter/dygn (14 transporter enkel väg). 
Kommunen bedömer att Nya vägen och Skördegatan har en tillräcklig kapacitet 
för denna potentiella trafikökning till och från området.  

GENERELLT TRAFIKFLÖDE  

I Trafikverkets ”RAPPORT – Prognos för persontrafiken 2040, Trafikverkets 
Basprognoser 2018-04-01” förväntas det generella persontrafikflödet i riket och 
även i Kvänum tätort öka med 1,1 % årligen. Detta skulle innebära en 
maximal ökning vid Nya vägen till cirka 1188 fordonsrörelser per dag (ÅDT 
för persontrafiken är idag ca 924 fordonsrörelser per dag), varav 
planförslagets fordonsrörelser kan vara en naturlig del av den ökningen.  

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK  

Planområdet har en god förbindelse vad gäller gång och cykel till Kvänum 
tätort. Från både den östra och västra delen av Kvänum, via Nya vägen, kan 
förskolan nås via gång- och cykeltransporter.    

 



Detaljplan för Räfsan 1, m.fl.  2019-09-27 

 

Bilden ovan är en skärmdump ut Trafikverkets nationella vägdatabas, de gröna linjerna 
redovisar Kvänums  gång- och cykelvägar.  

KOLLEKTIVTRAFIK  

Den närmsta hållplatsen för busstrafik nås inom 200 meter från planområdet. 
Från denna hållplats kan man nå Vara station (inom 30 minuter), Skara och 
Lidköping.  

Vidare från Vara station finns möjlighet att nå Göteborg och Borås inom 1-
1,5h, samt Herrljunga inom 20 minuter.  

PARKERINGAR  

Idag finns det cirka 35 parkeringsplatser avsedda till förskolans verksamhet. 
Som en effekt av genomförd förstudie upptäcktes behovet av 
parkeringsplatser vid förskolan och bygglov har beviljats för anläggning av 
ytterligare 30 parkeringsplatser enligt skiss nedan.   

För att minska andelen potentiella trafikolyckor vid förskolan som kan uppstå 
mellan den planerade parkeringsplatsen och förskolan verksamhet, bör 
trafiksituationen utformas omsorgsfullt. Då trafiksituationen vid förskolor 
ofta kan upplevas stressande och kaotisk vid vissa tider på dygnet är det 
viktigt att en trafiksituation som skapar goda förutsättningar för en trafiksäker 
övergång mellan parkering och förskolan utvecklas.   

 

Situationsplanen ovan redovisar de 30 nya parkeringsplatserna med utfart till Skördegatan. 

CIRKULATIONSPLATS  

Kommunen har uppmärksammat de höga hastigheterna vid Nya vägen vilket 
påverkar bullersituationen och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid 
passage över Nya vägen.  

Befintliga farthinder, vilket utgörs av en avsmalning av Nya vägen vid 
förskolan, har en begränsad hastighetsdämpande effekt. Farthindret har 
främst en effekt på trafikens hastighet när fordon i båda färdriktningarna 
möts vid farthindret.  

För att uppnå en högre trafiksäkerhet vid passage över Nya vägen, samt 
erhålla en lägre bullernivå vid förskolan behöver utformningen av 
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fartdämpande åtgärder på Nya vägen ses över. Trafikverket har, i och med 
planförslaget, deltagit i en dialog om lämpliga farthinder vid Kvänum 
förskola. Det farthinder och trafikåtgärd som anses vara aktuellt och lämpligt 
för platsens förutsättningar är en cirkulationsplats. En cirkulationsplats har en 
god hastighetsreducerande effekt då fordonet dels måste bromsa och dels 
svänga för att ta sig förbi farthindret.  

Planförslaget möjliggör för en cirkulationsplats som kan omfatta cirka 18 
meters radie. Cirkulationsplatsen kan med fördel utformas med en upphöjd 
rondell, ungefär 5 cm från körytan. En upphöjd rondell skapar en viss 
kursförändring vid infart av cirkulationsplatsen, vilket hindrar trafiken från att 
hålla en hög hastighet.  

Planförslaget innebär även att en gång- och cykelväg kan utvecklas i samband 
med cirkulationsplatsen. För att utforma cirkulationsplatsen trafiksäkert kan 
gång- och cykelbanan med fördel åtskiljas med en grönyta från 
motorfordonens cirkulationsyta.  

 

Bilden ovan är illustration på hur cirkulationsplatsen vid korsningen Nya vägen, 
Skördegatan och Blomstergatan kan utformas.  

Inom del av det område som möjliggör för en cirkulationsplats berörs 
fastigheten Oltorp 6:1 som består av åkermark som idag brukas. Då delen 
som förväntas tas i anspråk för att förhöja trafiksäkerheten vid förskolan är 
mycket liten, ca 80 m2, anses möjligheterna till fortsatt brukning av 
åkermarken marginellt påverkas. Kommunen anses således att det är 
motiverat att ta iaspråk en mindre del av jordbruksmark för att få en förhöjd 
trafiksäkerhet vid förskolan.  

Sociala aspekter  

TILLGÄNGLIGHET 

Planområdet angränsar till befintlig bostadsbebyggelse samt 
utbyggnadsområde för bostäder vilket innebär att boende i närområdet utan 
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tillgång till bil kommer att ha goda möjligheter att transportera sig till eller 
från förskolan för att hämta och lämna barn vid förskoleverksamheten.  

Tekniska frågor  

VATTEN OCH AVLOPP  

Kvänum förskola är anslutet till kommunalt vatten och avlopp (VA).  

AVFALL  

Fastighetsägare ansvarar för avfallshantering.  

DAGVATTENHATERING  

En översiktlig översvämningskartering vid skyfall visar att planområdet kan 
beröras av översvämningsrisk. Stora delar av planområdet kommer fortsatt 
vara friyta.  

Möjligheten till att infiltrera dagvattnet direkt i marken är begränsad då 
marken består av glacial lera enl. SGU:s jordartskarta.   

Det finns idag en kommunal dagvattenledning väster om Kvänum förskola, 
vid Skördegatan, denna ledning  bedömer kommunen har en god kapacitet 
och de fastigheter som berörs inom planområdet kan kopplas på denna 
ledning.  

 

Utdrag från kartering över översvämningsriskdrabbade områden vid 100-års regn av DHI 
Sverige AB för Kvänum. 

Vid samma lokalisering som kommunens dagvattenledning, längs 
Skördegatan, finns idag ett markavvattningsföretag. När dagvattenledningen 
vid Skördegatan anlades, år 1989, kontaktades markavvattningsföretaget 
särskilt för att diskutera eventuell påverkan på markavvattningsföretaget av 
kommunens dagvattenledning. Planförslaget innebär att det berörda 
planområdet kommer anslutas till kommunens dagvattenledning vid 
Skördegatan. Intilliggande markavvattningsföretag anses inte särskilt beröras 
av planförslaget.   

VÄRME OCH KYLA  

Fastigheterna är anslutna till enskild anläggning för värme.  

TELE, BREDBAND OCH ELDISTRUBTION  

Verksamheten är ansluten till Kvänums energi elnät.  
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Överväganden 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 en betydande miljöpåverkan. Som stöd för behovsbedömning 
används en checklista.  

Hälsa och säkerhet  

BARNKONSEKVENSER  

En större förskolegård ger möjlighet till att ordna med varierande miljöer som 
stimulerar barns utveckling. Genom lek utvecklar barn sin fantasi, kreativitet 
och ges möjlighet att uttrycka och bearbeta sina känslor. Större ytor främjar 
också mer rörelse och lek inom området vilket är positivt för barn fysiska och 
kroppsliga utveckling. Skolgården bör gestaltas med fokus på att främja barns 
lek och hälsa samt med god tillgänglighet.  

BULLER OCH TRAFIKSTÖRNINGAR 

En trafikbullerutredning har framarbetats i samband med detaljplanearbetet 
för Kvänum förskola. Resultatet visar att merparten av området för Räfsan 
klarar Naturvårdsverkets riktvärden för skolgård. Riktvärden för buller på 
skolgård beskrivs i Naturvårdsverkets skrift NV-01534-17 Riktvärden för buller 
på skolgård från väg- och spårtrafik och anger följande värden:  

 

Ett område inom planområdet närmast Nya vägen överskrider dessa värden 
och har ljudnivåer 50-55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70-75 dB(A) maximal 
nivå. Vad gäller ekvivalentnivå tillåter Naturvårdsverkets riktvärden nivåer 
upp till 55 dB(A) för ”övriga vistelseytor inom skolgården”. Det område som 
omfattas av högre ljudnivåer utgörs idag av grönyta och tillhör inte förskolans 
verksamhet. Planförslaget innebär ingen förändring av markanvändningen för 
detta område.  
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Bilden ovan är ett utdrag från trafikbullerutredningen som visar ljudnivån 1,5m över 
befintlig markyta. Bullerkartan redovisar den maximala ljudnivån.  

MARKFÖRORENINGAR  

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

BIOTOPSSKYDD  

Området berör inga specifikt utpekade biotopskydd. De biotoper som 
omfattas av det generella biotopskyddet är alléer, källor, odlingsrösen, 
pilevallar, småvatten och våtmarker (ibland diken), stenmurar och åkerholmar. 
Inom planområdet finns inga sådana biotoper.  

Risker  

BRAND OCH UTRYMMNINGSSÄKERHET  

I planområdet är det av stor vikt att möjliggöra för att utryckningsfordon kan 
ta sig fram vid olyckor. I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5 anges riktlinjer 
för att öka framkomligheten för räddningstjänstens större utryckningsfordon. 
Räddningsväg och uppställningsplats bör utformas vad avser exempelvis fri 
höjd, marklutning, bredd, svängradie och bärighet.  

Avståndet mellan räddningsfordons uppställningsplats och byggandens 
angreppspunkt bör understiga 50 meter. Minsta körbanebredd bör vara minst 
3 meter och i kurvor en radie på 7 meter, med hinderfritt sidoområdet före, 
genom och efter kurvan.  

Undersökning 
När kommunen upprättar eller ändrar i en detaljplan eller ett program ska 
kommunen pröva planförslaget genom att genomföra en behovsbedömning 
enligt PBL 4kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 11§ gällande planens 
miljöpåverkan. Om planen medför en betydande miljöpåverkan måste en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas som följer Miljöbalken 6 kap 12§ 
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kriterier. Syftet med att en behovsbedömning på planen genomförs är att 
integrera och främja en hållbar stadsutveckling.  

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

- Inte negativt påverkar möjligheterna till att uppfylla nationella eller 
regionala miljömål  

- Inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids  
- Inte påverkas något riksintresse eller Natura 2000-område  
- Inte negativt påverkar särskild 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 en miljöbedömning genom en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

Miljömål  

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP  

Enligt miljöbalken 3 kap 4§ är jord- och skogsbruk av nationell betydelse.  

Sedan september 2015 finns ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland till 
miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Tilläggsmålet lyder: ”Bevarande av 
åkermark. År 2020 ska den totala arealen åkermark inte minskat med mer än 200 ha 
i jämförelsen med 2015. Därmed bör större hänsyn tas till åkermarker och endast mindre 
andelar åkermark tas i anspråk om det är av behov för exploateringen.”  

För att möjliggöra för en cirkulationsplats vid Skördegatan/Blomstergatan 
och Nya vägen krävs det att en mindre andel åkermark tas i anspråk (ca 80 
m2). En cirkulationsplats vid förskolan kommer innebära en viss 
bullerdämpande effekt från trafiken invid förskolan, samt en ökad 
trafiksäkerhet för bilister och gående/cyklister. Då det endast krävs att en 
mindre andel åkermark behöver tas i anspråk, anses brukningsmöjligheterna 
för åkermarken marginellt påverkas. Således anses det motiverat att ta en 
mindre andel åkermark i anspråk för en förhöjd trafiksäkerhet för de 
trafikanter som ska passera Skördegatan/Blomstergatan och Nya vägen.  

Nollalternativ 
Kvänum förskola har idag sju avdelningar, varvid tre av dessa är lokaliserade i 
en modul strax norr om förskolans huvudbyggnad. Moduler är en kortsiktig 
och dyr lösning. Placeringen tillåter de stå kvar cirka 5 år. Därmed kommer 
tre avdelningar behöva omlokaliseras när det tillfälliga bygglovet för modulen 
upphör. Således kan konsekvensen av detta innebära att Kvänum förskola får 
en lägre kapacitet att ta emot barn och bristen av förskoleplatser blir mer 
påtaglig.  
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Genomförande av detaljplan  

Allmänt  
Här redovisas fördelningen av ansvar, möjligheter till att genomföra 
detaljplanen och de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Beskrivning av 
genomförandet har ingen självständig rättsverkan utan avsikten är att den 
skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  

GENOMFÖRANDETID 

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

Fastighetsrättsliga frågor  

HUVUDMANNASKAP OCH FASTIGHETSÄGARE 

Fastigheten Oltorp 6:1 är i privat ägo och del av Oltorp 6:1 förväntas 
kommunen förvärva i och med att planförslaget vinner laga kraft.   

Fastigheterna Räfsan 1, Vakteln1 och Kvänum 3:109 är i kommunal ägo. 
Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet.  

FASTIGHETSINDELNING, NYTTJANDERÄTT, SERVITUT & 

LEDNINGSRÄTT 

Parallellt med planarbetet har fastighetsägaren, för Räfas 1, Välten 1 och 
Kvänum 3:109, ansökt om att göra en fastighetsreglering hos Lantmäteriet 
som innebär att del av Välten 1 samt del av Kvänum 3:109 tillfaller Räfsan 1. 
Förrättningen innebär även att del av Kvänum 3:109 (parkeringsytan) 
kommer tillfalla Räfsan 1.  

Vid infarten till Kvänum förskola, korsningen mellan Nya vägen och 
Skördegatan, finns idag ett temporärt servitut för rätt till utfart tills dess gata, 
Skrödegatan, blivit utbyggd. Skördegatan är utbyggd servitutet anses vara 
inaktuellt.  

I planområdets västra del finns idag en ledningsrätt (akt.nr. 1660-56.1). 
Ledningsrätten omfattar en luftledning för starkström. Planförslaget innebär 
ingen förändring av ledningsrätten. Däremot krävs en viss ombyggnation och 
omklassificering av ledningen för att tillåta parkeringar invid denna. 
Kommunen har tillsammans med  Kvänum energi diskuterat 
ombyggnationen och Kvänum energi ansvarar för ombyggnationen.  

FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING  

Del av Välten 1 samt del av Kvänum 3:109 tillfaller Räfsan 1 vid 
fastighetsreglering som fastighetsägaren till fastigheterna ansökt om hos 
Lantmäteriet parallellt med planarbetet. Förrättningen innebär även att del av 
Kvänum 3:109 kommer tillfalla Räfsan 1.  
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Bilden ovan illustrerar en fastighetsindelning som är aktuell om planförslaget vinner laga 
kraft. Fastighetsägare för Välten 1, Räfsan 1 och Kvänum 3:109 har parallellt med 
planarbetet ansökt om en sådan fastighetsreglering hos Lantmäteriet.   

Kommunen avser lösa in del av Oltorp 6:1. Vid fastighetsreglering tillfaller del 
av Oltorp 6:1 fastigheten Kvänum 3:109.  

Det temporära servitutet gällande rätt till utfart till dess att gata är utbyggd 
anses vara inaktuell och tas bort i och med fastighetsreglering.  

BYGGLOV  

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  

Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Kommunen bekostar upprättande av plan.  

Kommunen bekostar lantmäteriförrättningar huvudsakligen enligt 
beskrivningen angiven ovan.  

Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av planförslaget.  

 

 

2019-09-27  

Ellen Bengtsson 

Planarkitekt 

Vara kommun 


