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Sammanfattning av rapporten 
Rapporten kartlägger eventuella effekter och konsekvenser av att bygga om en lokalgata 
enligt planens sträckning samt tillskapande av tre nya villatomter i ett träbeklätt område.  
 

Andreas Knusson Linda Hansson 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 
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1 Bakgrund 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Vänersborgs kommun har en lång villatomtskö där medborgare som söker en tomt att bygga 
hus anmäler sitt intresse för att förvärva en tomt. Kommunen har brist på - eller rent ut sagt- 
inga tomter i Vänersborg, som tätort, att erbjuda dessa intressenter.  
Sista gången kommunen sålde villatomter i Vänersborg var 2015/2016, framgent finns ingen 
tid satt när tomter kan komma att erbjudas till villatomtkön.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen mottager frekvent förfrågningar när och om kommunen 
någonsin kommer släppa några villatomter till tomtkön. Statistik över tomtkön visar att de 
som lämnar tomtkön gör det bland annat till förmån för andra kommuner, både kringliggande 
och långväga. Detta betyder att kommunen tappar potentiella invånare och därmed, bland 
annat, skattebetalare. 
Kommunens mark- och exploateringsingenjörer arbetar därför löpande med att hitta 
outnyttjade byggrätter som medger villabebyggelse för att kunna erbjuda enstaka tomter där 
möjlighet finns. Skäppan-tomterna är ett sådant här exempel där outnyttjad byggrätt 
upptäckts.  

1.2 Mål och syfte 
Syftet med analysen är att kartlägga eventuella effekter och konsekvenser av att vidta 
åtgärder; 

- för att räta ut Furuvägen enligt styckningsplanen 
samt  

- utnyttja befintlig byggrätt och tillskapa tre villatomter att erbjuda villatomtkön.  

2 Förutsättningar 
Den nya sträckningen av Furuvägen och byggrätterna medges i styckningsplanen 1580K-A45, 
dragningen av Furuvägens område i tidigare nämndplan används som plangräns i stadsplanen 
1580K-128 över Mariedalskolans område. Därför får anses att dragningen av Furuvägen 
behandlats i planarbetet och resulterat i att en rak Furuväg anses vara lämplig i den sträckning 
som nu Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att genomföra.  

3 Förändringar 
Förändringar ger utslag på olika lång tid, i detta stycke delas effekter och konsekvenser in i 
olika tidsaspekter; lång- och kortsiktiga.  

3.1 Långsiktiga effekter och konsekvenser 
Många bäckar små 
De som står i villatomtkön, för att de vill antingen bosätta sig i Vänersborg eller fortsatt vara 
bosatta i Vänersborg, efterfrågar tomter att bygga sitt eget hus på i det typiska villaområdet. 
Effekten av att räta ut Furuvägen och tillskapa tre villatomter visar på att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör ett aktivt försök att vara aktiv i alla locka till sig eller 
behålla de invånarna vi har tomtkön genom att leta reda på outnyttjad byggrätt i tätorten 
Vänersborg.   
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Indikationerna som mark- och exploateringsingenjörerna uppfattar i kontakten med de som 
står i villatomtkön är att de tycks uppleva en tröghet i kommunens arbete med att erbjuda 
villatomter. Det motiverar att kunna erbjuda enstaka tomter på de platser i tätorten som det 
faktiskt finns byggrätt. Det ligger dessutom rätt i tiden att förtäta områden i den mån det går 
vilket talar för att exploatera i kvarteret Skäppan.  
Nya grannar 
De som idag bor i kvarteret Skäppan får nya grannar vilket såklart kanske inte mottas positivt 
då en villaträdgård är en väsentlig skillnad jämfört med den träddunge som idag dominerar 
området. Planen för området är inte ny, vilket betyder att byggrätten inte heller är ny. Det kan 
därför inte påstås komma som en överraskning att området möjligtvis kan bebyggas. Byggrätt 
medger möjligheten att bebygga marken. 
Mindre träd 
På byggrätten finns idag en skogsdunge. En skara tallar kommer till större del få ge vika för 
villatomternas utbredning, men brist på grönt i närområdet kan inte påstås då ett drygt 15000 
kvm stort område finns knappa två minuters gångväg längre in på Furuvägen.   
Trafiksäkerhet 
Det har påtalats flertalet gånger i protokoll från skolans skyddsronder att trafiksäkerheten på 
skolans anslutande område är bristfällig. Vid genomgång av skyddsrondsprotokollen för 
Mariedalskolans trafikmiljö hänvisar protokollen tillbaka till protokollet som skrev vid ronden 
2012-11-19. Bristerna som påtalats är parkering/stopp vid på- och avstigning när föräldrar 
lämnar och hämtar barn inte sker på anvisad plats, samt att vårdnadshavare parkerar på 
olovligen och blir hotfulla när personal(skolans?) påtalar fel i deras parkerings- och 
körbeteende (Skyddsrondsprotokoll från 2014-11-19).  
En uträtning av Furuvägen och tre nya villatomter kan omöjligen ge ytterligare negativa 
konsekvenser i att bilister anser sig ha rätten att felparkera vid lastbryggan och handikapp-
/taxiparkeringen. Lösningen till felparkeringar ligger inte i att inte genomföra exploateringen, 
utan snarare i att lyckas förändra ett felaktigt invant beteende hos bilisten.  
Den nya dragningen av Furuvägen är tänkt att gynna cyklister och gångtrafikanter då 
körbanan skulle få minsta möjliga mått, dels för att hålla ner hastigheten då gatan upplevs 
smal för bilisten, dels för att låta cyklande och gående få mer plats. Tre hushåll kan på sikt 
inte heller anses bidra till en väsentlig ökad trafikmängd på berörd gata.  

3.2 Kortsiktiga konsekvenser 
Ökad ljudnivå och tunga maskiner 
Det kommer såklart under projekteringstiden för gata och VA vara ökad aktivitet i området av 
arbetsmaskiner av olika slag. Det kan bidra till en ökad ljudnivå under dagtid och området kan 
säkerligen upplevas lite stökigt visuellt under tiden. Detta är endast för en kort tid och bör inte 
föranleda långsiktiga konsekvenser för varken boende, skolbarn eller personal vid skolan.  
Sprängning 
Sprängning för att dra fram nya VA-ledningar och den nya dragningen av vägen kan skapa 
många frågetecken hos den okunnige. Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska enhet anlitar 
här extern kompetens som genomför denna typ av arbeten frekvent. Utifrån deras utlåtande så 
ska detta vara ett enkelt utfört arbete och ska inte bidra till några längre konsekvenser för 
varken samhället eller den enskilde. Uteslutningsvis så är det endast en kortsiktig konsekvens 
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genom det själsliga besvär och oro det kan skapa under själva sprängningstiden. När 
sprängningsarbetet är över anses det inte föreligga någon anledning för fortsatt oro.  
Trafikomledning 
Precis som vid vilket större projekt som helst, när det kommer till gata och VA, så kräver 
även detta projekt en trafikomledning. Det kommer betyda att vissa gator i närområdet under 
byggtiden kommer ha en högre belastning. När arbetet är färdigställt kommer omledningen 
hävas och trafikbelastningen på omledningsgatan förväntas återgå till det normala.  
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