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Del av kvarteret Granen och Eken  
Götene, Götene kommun 
DETALJPLAN 
 
PLANBESKRIVNING 

 

PLANENS SYFTE 
Syftet med planen är att möjliggöra en tillbyggnad till nuvarande butiksbyggnad 
med butiker och bostäder inklusive parkering.  

ICA har framfört önskemål om en tillbyggnad av befintliga butikslokaler med ca 
2000m2 i två plan. Ovanpå den planerade butikstillbyggnaden uppförs ytterligare 
två våningar med bostäder. Den tillskapade ytan medför ett ökat parkeringsbehov 
vilket tillskapas öster om den planerade tillbyggnaden, med tillfart från Lidkö-
pingsvägen resp. Annagatan. 

Planerna är i linje med kommunens ambition att tillskapa nya bostäder i centrum 
liksom en planerad förnyelse av torget. 

 

PLANDATA 
Läge och areal 
Kvarteren Granen/Eken är belägna i tätortens centrala del. Planområdet gränsar i 
norr till Lidköpingsvägen (länsväg 2716) och i söder till Annagatan. 

Planområdet areal uppgår till ca 1,0 ha. 
 

Markägare  
Kv Granen 6 ägs av familjen Wänerstedt, Granen 1 av Götenebostäder och övrig 
mark av Götene kommun. 

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Kommunfullmäktige antog 1989 ett program för detaljplaneringen i centrumom-
rådet av Götene tätort – centrumplanen. Enligt den planen avsåg man att bevara 
huvuddelen av befintlig bebyggelse samt reservera plats för ett nytt affärs- och 
bostadshus i den sydöstra delen av kv Granen. 

I slutet av 1990-talet ansågs centrumplanens intentioner inaktuella och i samband 
med att Villa Heldesborg revs beslutades att Granen 3 och 4 skulle utnyttjas för 
att anlägga en park. Dessa nya förutsättningar lades fast i den nya detaljplan som 
upprättades för kv Granen 1999.  

Därefter har framtidsvisionerna återigen ändrat i samband med att ICA under 
2003 framförde önskemål om att få bygga till. ICA´s utbyggnadsplaner och ut-
formningen av Götene centrum runt torget har därefter diskuterats intensivt, bl.a i 
två öppna kommunfullmäktigemöten – KF debatt – i januari 2004 resp 2005 till 
vilka allmänhet, köpmannaförening m.fl bjöds in. 
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Efter KF debatt i januari har kommunen kraftfullt uttalat sig för en utbyggnad på 
kv Granen samt en förändring av torgområdet. Den breda diskussionen kring detta 
förslaget kan i planeringsprocessen betraktas som ett planprogram. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gällande planer  

Tillfart från Lidköpingsvägen 
 
 
Tillbyggnad ICA med två vå-
ningar butiker, totalt 2000 m2 
samt bostäder i två plan. 
 
 
 
Torg med servering framför bu-
tiksentré 
Plats för orghandel 
 
 
 
Torgyta framför centrumhuset 
med körbara gångytor och ny 
trappa 

Gällande detaljplan för kv Granen antogs den 1999-09-20 (dpl #60) med en ge-
nomförandetiden som gick ut den 2004-10-23.  

För kv Eken gäller ursprungsplanen för Götene tätort (antagen KF 16/6 1958 resp 
29/6 1959) samt en fastställd tomtindelning från 1927. Tomtindelningen för kv 
Granen upphävdes i detaljplanen från 1999. 

 
BEFINTLIGA  FÖRHÅLLANDEN 
Markanvändning 
Kv Granen 6 innehåller ett affärshus i två våningar från tidigt –70 tal med livsme-
delsbutik, järnaffär och sportaffär, med entré på södersidan och inlastning på norr-
sidan – mot Lidköpingsvägen. Granen 5 utnyttjas som parkering till affärshuset. 

På angränsande fastighet, Granen 1, ligger en välbevarad byggnad fån omkring 
1930, i två våningar jämte vind. I byggnaden finns en klädesaffär samt tre bo-
stadslägenheter.  

Mellan Granen 1 och 2, i kv nordöstra del står en minnessten över Carl Johansson, 
som fått epitetet Götenes grundare. Stene står på en egen fastighet (del av Helde 
1:301) som ägs av kommunen. 

Fastigheterna Granen 4 och 5 är obebyggda och utnyttjas som park enligt gällande 
detaljplan. 
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Torget på 1960-talet 

 
Annagatan 

 

Grundförhållanden 
Någon geoteknisk undersökning har inte utförts. Enligt gällande detaljplan, grun-
dad på erfarenhetsmässig bedömning med observationer i samband med markar-
beten i närheten av planområdet, kan konstateras att grunden består av friktions-
material med god bärighet.   
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Fornlämningar 
Inom området finns inga kända fornlämningar 

 
Trafik och parkering 
Samtliga gator i anslutning till planområdet är dubbelriktade och med undantag 
för Heldesborgsgatan försedda med gångbanor. 

Parallellt med Lidköpingsvägen leder en separat, trädkantad gång- och cykelväg, 
kallad Carlavägen efter Carl Johansson som anlade vägen. 
 
Annagatan har ett förhöjt övergångsställe i anslutning till entrén till ICA/Järnia 
som underlättar transporten av fyllda kundvagnar mellan butikerna och parkering-
en på torget. Parkering till butikerna sker förutom på torget på Granen 5 med ut-
fart till Lidköpingsvägen. Mot Lidköpingsvägen sker aven varuintag till ICA/ Jär-
nia och utfart från Granen 1. 
 
 
Vegetation 
Carlavägen kantas av en allé, som på norra sidan består av äldre lönnar och på 
södra sidan av lindar, vilka planterades på 1950-talet. 

Vegetationen i övrigt är huvudsakligen koncentrerad till kv Granen 3 och 4 samt 
Eken 2 och 4. Trädslagen domineras av björk och alm samt olika fruktträd. 

Flera av träden uppvisar skador förorsakade både av ålder och yttre åverkan. 
 

 
Teknisk försörjning 
Kommunala ledningar för vatten och avlopp, jämte el- och telekablar finns i an-
gränsande gatunät. 

Fastigheterna Granen 1 och 2 är anslutna till tätortens fjärrvärmesystem. 
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Torget från söder, med planområdet och ICA i fonden 
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PLANFÖRSLAG 
Sammanfattning 
ICA har framfört önskemål om en tillbyggnad av befintliga butikslokaler med ca 
2000m2 i två plan. Ovanpå den planerade butikstillbyggnaden uppförs ytterligare 
två våningar med bostäder. Den tillskapade ytan medför ett ökat parkeringsbehov 
vilket tillskapas öster om den planerade tillbyggnaden, med tillfart från Lidkö-
pingsvägen resp. Annagatan. 

Planerna är i linje med kommunens ambition att tillskapa nya bostäder i centrum 
liksom en planerad förnyelse av torget. 

 
Situationsplan Illustration: Arkitektbyrån AB 

 
Bebyggelseområden 
Planförslaget medger en utökad exploatering av kvarteret Granen 1, 5 och 6 jäm-
fört med nuvarande förhållanden. Dels kan nuvarande butiks- och affärshus byg-
gas till med butiker och bostäder mot öster på tomt nummer 5 och 6 och dels möj-
liggörs en påbyggnad av befintlig butiksbyggnad. Nuvarande yta bakom butiks-
byggnaden bibehålls som inlastning från Lidköpingsvägen. 

Den nu planerade tillbyggnaden omfattar ca 1000 m2 butiksyta i två plan samt två 
våningar bostäder med sammanlagt ca 10-12 lägenheter. Bostäderna får krav på 
max ljudstörning från omkringliggande gator. 

Någon påbyggnad av nuvarande butiksbyggnad eller tillbyggnad på Granen 1 är 
inte aktuell för dagen. Befintligt byggnad på kv Eken 4 kommer att rivas. 

Befintlig butiksbyggnad på Granen 6 är tidstypisk i sin utformning. Ursprungs-
byggnaden hade en betydligt öppnare karaktär, uppdelad i två delar med gångtra-
fik igenom samt öppningar mellan markplan och plan 2. 

Utformningen av planerade tillbyggnaden är mycket viktig, med en splittrad 
stadsbild med flera byggnadsstilar. 
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Perspektivbild från nordost Illustration: Arkitektbyrån AB 

 
Markanvändning  
Torgets norra del, vid entrén till butiksbyggnaden skapas ett entrétorg, en generös 
entrézon med plats för uteservering, torghandel mm. Torgytan är idag en del av 
Annagatan som därigenom stängs för direkt genomfartstrafik. Torgytan fortsätter i 
en liknande plattsatt yta runt tillbyggnadens östra sida, längs parkeringen och upp 
mot Lidköpingsvägen som kan användas på motsvarande sätt som den nya torg-
ytan. 

I samband med tillbyggnaden för bl.a ICA planerar kommunen att förändra ut-
formningen runt torget – huvudsakligen utanför planområdet. Planerna innebär att 
en torgyta skapas framför entrén till Centrumhuset, som en pendang till torgytan i 
den norra delen – framför ICA. 

De nya butiks- och bostadsytorna genererar ett utökat parkeringsbehov, vilket 
medför att resterande delar av planområdet måste utnyttjas för parkering – speciellt 
eftersom befintlig parkering på kv Granen 5 (ca 30 p-platser) ersätts med ny byggnad. 

För att dessa delar av kvarteret även fortsättningsvis skall upplevas som friytor krävs att 
befintliga träd i största möjliga utsträckning sparas. Därutöver skall parkeringsytorna de-
las upp med avsnitt med sten-/plattläggning, genomtänkt miljöbelysning samt komplette-
ras med ny trädplantering för att dela in parkeringsytan i flera mindre delar. 

Gestaltningen av dessa ytor är på samma sätt som tillbyggnaden mycket viktig för stads-
bilden. 

 
Friytor 
Friytorna inom planområdet är begränsade till ”stadsmiljöer”, dvs hårdgjorda torgytor 
med gaturumsinredning, miljöbelysning, trädplanteringar o.dyl. Grönytor med lekplats 
för de boende finns i näraliggande Solbacken samt på den entrégård som bildas på taket 
på butiksplan 2. 
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Volymsillustration från söder 
 

 
Illustration, torget från norr med torgbildning framför Centrumhuset                     
  

        
 
Trafik och parkering 
Trafikföringen till och runt planområdet förändras enbart genom att del av Anna-
gatan ändras till torgyta. Trafiken väster- och österifrån på Annagatan led därmed 
in på parkeringsområde inom planområdet eller till torgparkeringen. 
Inlastningen från Lidköpingsvägen bibehålls liksom tillfarten till den nya parker-
ingen medan däremot Heldesborgsgatan och Annagatan blir ny matning till par-
keringen. 
 
Parkeringsbehovet för butiker och anställda är ca 120-130 platser samt ca 10 plat-
ser för boende. Om kommunens allmänparkering tillgodoser 1/3 av behovet åter-
står knappt 100 platser som skall tillgodoses av fastighetsägarna. Av dessa kan 
större delen tillgodoses inom planområdet. 
Inom parkeringsområdet skall befintliga stamträd behållas i största möjliga ut-
sträckning samt kompletteras med nya grupper av träd. Omfattningen prövas i 
bygglovskedet.  
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Teknisk försörjning 
Kommunala ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp, jämte el- och telekablar 
finns i angränsande gatunät. Fastigheterna Granen 1 och 2 är anslutna till tätortens 
fjärrvärmesystem.Förslaget innebär inga förändringar förutom att tillbyggnadsde-
larna ansluts. 

Genom en varierad markbehandling och riklig vegetation på de nya parkerings-
ytorna skall maximal andel av dagvattnet tas om hand lokalt. 
 

 
Tillgänglighet 
Befintlig ICA/Järnia/Sportex- butik uppfyller kraven på tillgänglighet medan där-
emot befintlig äldre byggnad på kv Granen 1 nås via en låg trappa. I en ev framti-
da etapputbyggnad av Granen 1 kommer tillgänglighetskravet att tillgodoses.
  

 
Bullerskydd 
Kv Granens är centralt belägen i tätorten och helt omgivet av trafikleder. Detta 
förhållande ger upphov till trafikbuller, främst från Lidköpingsvägen. 
 
Gällande plan (1999) beräknade en framtida trafikmängd på ca 6000 fordon på 
Lidköpingsvägen, varav 10% tyngre. Med de förutsättningarna beräknades den 
genomsnittliga bullernivån till ca 63 dB vid husfasaderna. 
För att åstadkomma en godtagbar bullernivå i bostadslägenheterna inom planen 
har en särskild bestämmelse införts som föreskriver att fasaderna skall dämpa 
bullret till högst minst 35 dB. Bestämmelsen kommer även att tillämpas vid ev 
ombyggnader i den befintliga byggnaden på kv Granen 1. 
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MILJÖKONSEKVENSER 
Kombinationen av ICA´s behov av större lokaler för att möta kundernas krav samt efter-
frågan på bostäder i centrum är förutsättningar för det föreliggande förslaget. 

Den utökade exploateringen av kvarteret Granen och konsekvensen att centralt belägen 
parkmark tas i anspråk för parkering är en negativ miljökonsekvens. Denna negativa på-
verkan kan försvaras med att förslaget ger ICA möjlighet att vara kvar i centrala Götene, 
att kompletterande bostäder skapar ett levande centrum samt att en tillbyggnad blir en 
värdefull komplettering av stadsbilden på torgets norra sida. 

Genom en omsorgsfull utformning av torg, torgytor med sittplatser och planteringar blir 
dessa en attraktiv plats för vila och samvaro och en fullgod ersättning för den ianspråks-
tagna parken. 

 

 

Beskrivningen upprättad i december 2005 / Antagandehandling februari 2006 

Miljö- och byggförvaltningen 
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Del av kvarteret Granen och Eken  
Götene, Götene kommun 
DETALJPLAN 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 

Planerade åtgärder 
ICA är mycket angelägna om att bygga till nuvarande butik för att möta kunder-
nas förväntningar i framtiden och föreliggande detaljplan är utformad för att göra 
detta möjligt. Därigenom finns förutsättningar att tillbyggnaden och därigenom 
hela planförslagets första etapp kommer att genomföras under 2006. 

 
 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är tio år. Under genomförandetiden får detaljpla-
nen inte upphävas eller ändras utan berörda fastighetsägares medgivande. 

 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. Kommunen har därmed ansvar för 
för anläggande, drift och underhåll av den gatu- och parkmark som planen omfat-
tar. 

Kommunen har även anläggnings-, drifts-, och underhållsansvar för allmänna vat-
ten- och avloppsledningar. Fjärrvärme, el- och telekablar omfattas inte av det 
kommunala ansvaret. 

 
 

Planerade åtgärder 
Kv Granens är centralt belägen i tätorten och helt omgivet av trafikleder.  

 
 

Fastighetsbildning 
Erforderlig fastighetsbildning skall ske genom kommunens försorg. 

 
 

 

Beskrivningen upprättad i december 2005 / Antagandehandling februari 2006 
Miljö- och byggförvaltningen 
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ICA/Järnia 
Parkeringsbehov – antal bilplatser 

Bef. byggnad 83 
- egen mark  8 
- Körsbäret 13  33 
- Granen 5  33 
- saknas  9 

S:a  83  
 

Efter tillbyggnad 120 
- egen mark  8 
- Körsbäret 13  33 
- Granen 5  - 
- Granen 4  30 
- Eken 4  20 24 
- saknas  29 25 

S:a  120  120 
 
Förhållandet mellan antalet anställda och besökare i livsmedelsbutiker och va-
ruhus är genomsnittligt 1/4 (10 resp. 40 pers./1000 m2). 
 
Fördelning av parkeringsbehovet 
Anställda 24 pl 
Besökare 96 pl 

S:a  120 pl 
 
Hypotes: 
Kommunen svarar för 1/3 av behovet för besökare = 32 pl, vilka hänvisas till 
allmänna parkeringsplatser på torg och gator. 
 
Fastighetsägarens ansvar för parkeringen blir då 120 – 32 = 88 pl.   
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