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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 2 

Samhällsbyggnad – mars 2018 
 

PLANBESKRIVNING 
INLEDNING 

Vad är en detaljplan? 
Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur 
bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte 
får göra för byggåtgärder inom planområdet. 
 

Planprocess 
Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. I detta fall handläggs 
detaljplanen enligt reglerna för standardförfarande.  
 
Detta innebär att planen i första skedet ställs ut och skickas ut för samråd. Efter 
samrådsskedet sammanställs inkomna yttrandena i en samrådsredogörelse och 
dessa leder eventuellt till bearbetning av planen.  
 
Därefter ställs planen ut för underrättelse/granskning och granskningsyttrandena 
sammanställs i ett granskningsutlåtande. Yttrandena kan leda till smärre revide-
ringar av planen utan att denna behöver ställas ut på nytt. Om yttrandena däremot 
skulle medföra omfattande bearbetning kan det bli aktuellt att ställa ut planen en 
andra gång.  
 
Slutligen antas planen av Byggnads- och trafiknämnden. Antagandebeslutet kan 
överklagas till länsstyrelsen i första instans. Planen vinner laga kraft efter ca 4 
veckor om antagandebeslutet inte överklagas eller överprövas och upphävs av 
länsstyrelsen. 
 

PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 

• Plankarta med bestämmelser och illustrationer, skala 1:1 000 
• Planbeskrivning med illustrationer samt genomförandebeskrivning 
• Fastighetsförteckning 
• Grundkarta (underlag för plankarta) 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 3 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planens syftar till att möjliggöra utbyggnad av en ny F-6- skola med plats för upp 
till ca 500 elever samt förbättring av trafikmiljön kring skolan. 
 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN  
Planförslaget är förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken - miljöbalkens bestäm-
melser gällande hushållning med mark- och vattenområden.  
 
3 kap MB omfattar grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Enligt 1 § ska mark och vattenområden användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en 
från allmän synpunkt god hushållning.  
 
Kommentar: Planområdet har vid flera tillfällen planerats för byggnation. Den 
gällande detaljplanen från 1983 redovisar bostäder i form av villatomter. Gällande 
FÖP från 2003 anvisar området för handel service och tjänster. Området gränsar 
även till ett större område, planerat för framtida bostadsutbyggnad. Markområdet är 
lättillgängligt m h t både biltrafik, skolskjutsar samt gång- och cykeltrafik. Befintlig 
planskild GC-port under Fågelviksleden är en tillgång. Tomten ligger också väl till 
för de södra delarna av tätorten och kan på sikt bidra till att Hörnebo får ett fysiskt 
tydligare samband med tätorten i övrigt. Då ytterligare en skola planeras i den nord-
östra delen av tätorten får skolorna en bra geografisk spridning. Befintlig infrastruk-
tur i form av gator och ledningssystem ansluter till området och har kapacitet för 
påkoppling av den planerade skolan. 

 
4 kap MB omfattar särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten 
för vissa områden i landet.  
 
Kommentar: Tibro kommun berörs inte av 4 kap MB. 
 
5 kap MB omfattar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Enligt 1§ 
får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela före-
skrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för 
att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer). Sådana 
miljökvalitetsnormer finns för luftföroreningar, buller och vatten. 
 
Kommentar: Planförslaget bedöms inte innebära några större förändringar av an-
talet fordonsrörelser i centrum. Mätningar av kväveoxider, bensen och partiklar 
under 2002-2014 indikerar årsmedelvärden i centrum som ligger långt under miljö-
kvalitetsnormen. Mot bakgrund av de låga halterna i centrum bedöms att miljökva-
litetsnormer för luft inte kommer att överskridas på grund av planen även om anta-
let fordonsrörelser ökar i det aktuella området. 
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 4 

Miljökvalitetsnormer för vatten påverkas endast indirekt. Se förslag under rubriken 
dagvatten. 
 
Planområdet utsätts för buller från trafik på Fågelviksleden och Hörnebovägen. Då 
skolan placeras indragen från dessa gator klaras gällande riktvärden med marginal. 
Skolgården i sydost skyddas delvis av den nya skolbyggnaden som bildar skärm 
mot norr och väster. Kommunens bedömning är att risken för störande industri-
buller är liten och kan hanteras genom åtgärder vid industrin om det skulle ske 
förändringar i detta avseende. Se kapitlet störningar. 
  

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet ligger utmed Fågelviksleden i södra delen av Tibro tätort och utgörs 
av tidigare detaljplanelagd mark för bl a bostäder och park. Planen omfattar ca 6,6 
ha. Del av kvarvarande gällande plan upphävs därutöver inom ca 2,1 ha. 

 
  Planområdets läge i tätorten. 

  

 Markägare 
All mark för skolan inom planområdet ägs av Tibro kommun. Vid den planerade 
cirkulationsplatsen ingår två mindre markområden som är privatägda eller ägda av 
företag. Kommunen har tecknat avtal med fastighetsägarna om köp av den mark, 
som behövs för cirkulationsplatsen. 
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 5 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

 Översiktliga planer 
Planområdet ingår i fördjupningen av översiktsplan 2003, där området är redovisat 
för ”handel, service och tjänster”. 
 

 Detaljplaner 
Planen innebär ändring av huvuddelen av Dp 96, Fågelviksområdet nordvästra 
delen, fastställd 1983-03-29. Ändringen berör de delar av gällande detaljplan som 
omfattar bostäder. Delen närmast söder om skoltomten upphävs då den mister sin 
funktion för bostäder enligt planens disposition. Planen innebär även mindre Dessa 
ändringar berör industrimark, parkmark och gatumark ändring i  
Dp 93, Sportparks- och gymnasieområdet fastställd 1979-03-09,  
Dp 72, Språtteboområdet, fastställd 1972-02-02 och  
Dp 64, Baggeboområdet, fastställd 1968-03-20.  
.  

 

 
Kartan visar gällande plan, Dp 96, och det nya planområdet markerat med brun färg.  
Inom blått område upphävs gällande plan. 
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 6 

Riksintressen, förordnanden m m 
Fornlämningar 
Planområdet innehåller inte några kända fornlämningar. 
 

Behovsbedömning - miljökonsekvensbeskrivning 
Bedömning 
Genomförandet av planen bedöms inte medföra betydande påverkan på miljö, 
hälsa eller hushållning med mark och vatten eller andra resurser. MKB behöver 
därför inte upprättas. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande meddelat att de delar 
kommunens bedömning. 
 
Motiv till bedömningen 
Planområdet består av odlad mark som anvisats för byggnation i både detaljplan 
och fördjupad översiktsplan. Användningen överensstämmer med gällande FÖP 
från 2003 för Tibro tätort. Inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas och 
den föreslagna användningen är förenlig med kommunens tidigare planering och 
avsikter med det aktuella markområdet. Angränsande områden kommer att plane-
ras för bostäder. Kommunen saknar dessutom annan lämplig mark för en ny skola i 
denna del av tätorten. 
 

Kommunala beslut i övrigt 
Byggnads- och trafiknämnden uppdrog 2016-09-06 åt Samhällsbyggnad att ändra 
eller utvidga detaljplanen för Tibro tätort så att den medger nybyggnad av två F-6-
skolor inom fastigheterna Anderstorp 1:4 och Baggebolet 1:80. Planarbetet för 
Anderstorp 1:4 kommer att påbörjas senare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                              
                                                                                                                     ANTAGANDEHANDLING 

                                                                                                                                   Mars 2018 

                                                                                        ANTAGEN 2018-03-16 
                                                                                                                        LAGA KRAFT 2018-04-16 
 

                                           

7

Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 7 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 
Mark, vegetation och djurliv 

Befintliga förhållanden 
Planområdet består av odlad mark eller mark som ligger i träda, gräsbevuxna impe-
diment närmast omgivande vägar och enstaka träddungar. För närvarande är mar-
ken utarrenderad och odlas. Området ingår ej i någon undergrupp till huvudgruppen 
värdefullt odlingslandskap. Det bedöms inte ha några förhöjda naturvärden för vare 
sig växt eller djurlivet. 
 

 
Flygbild över området, tagen i maj 2012. Planområdet har markerats med röd begränsningslinje. 
 

 
Planområdet är för närvarande utarrenderat och används för odling. 

 
 

Förändring 
Åkermarksområdet ersätts med skolbyggnad, skolgård, fördröjningsmagasin vägar 
och angöringsytor. Markarrendet har sagts upp och jordbruksdriften upphör våren 
2018 då skolan börjar byggas. 
 

Landskap 

Befintliga förhållanden 
Planområdet utgörs av ett ännu obebyggt område inom Tibro tätort. Det är öppet 
med god överblickbarhet från omgivande vägar.  
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 8 

Förändring 
Landskapsbilden kommer att förändras radikalt genom skolbyggnad, idrottshall 
skolgård, angöringsytor, nyplanteringar m m. Skolan har placerats så långt från 
omgivande vägar att skyddsvallar inte behövs. Härigenom undviks impediment-
områden som ofta förfular landskapet och begränsar överblickbarheten. De nya 
byggnaderna och anläggningarna kommer att exponeras i det öppna landskapet och 
ska utformas så att de berikar stadsbilden. Skolan bidrar även till att tätortens olika 
delar knyts samman och att stadsmässigheten ökar. Detta ligger i linje med kom-
munens gestaltningsprogram för Tibro tätort. 
 

Geotekniska förhållanden 

Befintliga förhållanden 
Området är plant med nivåer som varierar mellan ca + 114 och + 116 meter över 
havet. Närmast Fågelviksleden och GC-porten ligger impediment som inte odlas. 
Avrinningen från området sker i skarven mellan odlad mark och impediment i 
planområdets nordöstra hörn. 

 
En översiktlig geoteknisk undersökning utfördes av K-Konsult 1981-04-28 (Litt: 
73046-003-23) inför planeringen av bostäder i detta område. Utredningen visar att 
marken består överst av en ca 1,5 - 2,5 m djup fast torrskorpelera, därunder före-
kommer halvfast lera med inslag av siltskikt ner till ca 8-9 meters djup där fast frik-
tionsmaterial tar vid. Djupet till friktionsmaterial är något mindre i planområdets 
södra del. Stabiliteten är god och risken för skred är obefintlig. Grundvattenytan har 
påträffats på djup mellan 0,7 - 1,6 m under markytan. 

 
Förändring, rekommendation 
Skolan tar i anspråk ca 4,5 ha av den odlade marken. I samband med projektering 
av denna ska en mer detaljerad grundundersökning genomföras som underlag för 
grundläggning av byggnader och markanläggningar. 
 

Miljöförhållanden 
Miljökvalitetsnormer 

Befintliga förhållanden 
Planområdet berörs av normer för luftmiljö och buller samt indirekt av norm för 
vattenmiljön i Tidans vattensystem. Halterna av luftförorenande ämnen är låga i 
hela Tibro och överstiger ingenstans i samhället gällande norm, enligt mätningar 
vid olika tidpunkter i centrum. Området är utsatt för trafikbuller. Se vidare under 
rubriken Störningar. 

 
Förändring 
Miljökvalitetsnormer för luft och vatten kommer inte att överskridas på grund av 
planförslaget. Genom att trafiken ökar i området kommer även utsläppen av luft-
förorenande ämnen att öka. Nuvarande halter är dock så låga i det öppna landskapet 
att gällande normer inte kommer att överskridas.  
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 9 

Dagvatten kommer att tas om hand på skoltomten och fördröjas vilket även innebär 
viss rening av vattnet innan det via dikessystem och andra dammar når recipienten.  
 
Skyddsområden mellan vägar och skolan innebär att gällande riktlinjer för trafik-
buller kan innehållas.  
 

Förorenad mark, radon 

Befintliga förhållanden 
Planområdet innehåller inga kända mark- eller vattenföroreningar. Området tillhör 
inte högriskområde för radonstrålning. Markstrålning bedöms som mycket låg i 
likhet med marken i övriga delar av Tibro kommun. 

 
Rekommendation 
Undantag från den översiktliga utredningen om radonstrålning kan förekomma och 
markradonhalten bör därför mätas i samband med geotekniska undersökningar. Om 
markföroreningar trots allt skulle påträffas vid schaktarbeten ska detta anmälas till 
MÖS för samråd om lämplig åtgärd. 
 

Störningar 

Buller 
Befintliga förhållanden 
Planområdet är utsatt för buller från trafik. För närvarande förekommer inga buller-
störningar från intilliggande verksamhetsområde. 
 
Förändringar 
Trafikbullret från omgivande gator har beräknats med utgångspunkt trafikflöden 
framräknade till 2040 enligt Trafikverkets basprognos samt en bedömning av hur 
den specifika trafikökning som skolan orsakar fördelar sig på respektive gata/väg. 
 
Trafiken på Fågelviksleden har räknats upp till år 2040 enligt Trafikverkets bas-
prognos 160401. Prognosen pekar då på ca 2 600 fordon ÅDT på Fågelviksleden 
norr om skolan och ca 1100 fordon ÅDT på Hörnebovägen. Andelen tung trafik har 
satts till 12 % på båda vägarna. Hastigheten 60 km/t har använts för bullerberäk-
ningen på Fågelviksleden även om den delvis är sänkt till 50 km/t. Hastigheten 50 
km/tim har använts för Hörnebovägen. För inomhusvärden har en fasadreduktion 
på 35 dBA antagits. Undervisningslokaler har antagits ligga ca 75 m från Fågel-
viksledens mitt och ca 65 m från Hörnebovägens mitt, vilket överensstämmer med 
byggrätten på plankartan. Enligt den senaste layouten för skolan kommer de 
närmaste undervisningslokalerna att ligga längre från vägen.  

 
Nedanstående värden har erhållits med hjälp av Trivectors beräkningsprogram för 
vägtrafikbuller. Den första siffran avser våning 1 och den andra våning 2. Siffra 
inom parentes avser riktvärde för bostäder, undervisningslokaler och liknande stör-
ningskänslig verksamhet.  
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 10 

 
 

 
Väg Plats/lokal Evivalent 

ljudnivå dBA 
Maximal 
ljudnivå dBA 

Anm 

Fågelviksleden 
 Ute 45   48   (55) 59   63    (70)  
 Inne 8     12   (30) 22   26    (45)  
Hörnebovägen 
 Inne 41   45   (55) 60   64   (70)  
 Inne   5     9   (30) 24   28   (45)  
 
Beräkningen visar att såväl miljön utomhus vid fasad mot gatorna som inomhus 
klarar gällande riktvärden. Även om bullret från båda gatorna adderas innehålls de 
ekvivalenta riktvärdena. Maxvärdena blir desamma. Den placering och utformning 
av skolan som föreslås på idéskissen innebär att ljudnivån på delar av skolgården 
blir lägre då denna även skärmas av skolbyggnaden. 
 
Det skulle kunna uppstå störningar från industrin i form av ljud från maskiner, fläk-
tar, spånsugar m m. Enligt Naturvårdsverket, ”Vägledning om industri och annat 
verksamhetsbuller” rapport 6538 april 2015 bör följande riktvärden användas som 
utgångspunkt för olägenhetsbedömning. I första hand är dagvärdena av intresse. 
 
Bullret från intilliggande industrier har successivt minskat genom att tillverknings-
industrier upphört eller genom att bullrande verksamhetsdelar har byggts in eller 
åtgärdats på annat sätt. För närvarande hörs knappast några störande ljud alls från 
industrin under arbetstid på en normal vardag. 

 
  

Bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler 
 

 
Anm 

  
Dag 06-18 

 
Kväll 18-22 samt 

Lör-, sön- och 
helgdag 06-18 

 

 
Natt 22-06 

 
1) 

 
Ekvivalent ljudnivå dBA 

 
50 

 
45 

 
40 

 
Vid fasad, uteplats, 
skolgård o liknande 

 
Ekvivalent ljudnivå dBA vid 
bullerutsatt sida om ljuddämpad 
sida finns 
 
Ekvivalent ljudnivå dBA som då 
bör uppnås vid den ljuddäm-
pade sidan 

 
60 

 
 
 
 

45 

 
55 

 
 
 
 

45 

 
50 

 
 
 
 

40 

 
Vid fasad 
 
 
 
 
Frifältsvärden vid fasad 
eller på skolgård 

 
Maximal ljudnivå dBA 

   
55 

 

 

1) Om ljudstörningen karaktäriseras av ofta återkommande ljud, typ nitningsarbeten, som innehåller tydligt 
hörbara tonkomponenter bör värdena i tabellen sänkas med 5 dBA. 

 
Om nya störande verksamheter skulle bli aktuella i området måste dessa anpassas 
till de krav som kommer att ställas enligt ovanstående rekommendation. Störnings-
bilden prövas bl a i samband med bygglov och bygganmälan. 
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 11 

 

Risker och säkerhet 
Skred och höga vattenstånd 

Risken för översvämning och skred är och förbli obefintlig. Föreslaget fördröj-
ningsmagasin för dagvatten ska dimensioneras för minst 20-årsregn. 
 

Trafikolyckor 

Risken för olyckor i trafiken bedöms som liten. Två GC- vägar leder barn och 
personal säkert under Fågelviksleden via två planskilda GC-portar. Behovet av att 
korsa Hörnebovägen bedöms som litet då det inte finns några målpunkter för 
skolans verksamhet på andra sidan. Vidare bidrar orienteringen av skolgården, mot 
natur och friliggande GC-väg, till att spring över gatorna minimeras. Barn bedöms 
även kunna lämnas och hämtas med stor säkerhet vid angöring och parkering på 
skoltomten. 
 

Farligt gods 

Fågelviksleden, väg 201, utgör en s k sekundär väg för farligt gods, vilket innebär 
att denna typ av gods då och då transporteras på leden. Ett av skälen till denna 
beteckning är att farligt gods inte är önskvärt på tätortens mindre och underordnade 
gator.  
 
Planen har därför kompletterats med en riskanalys som visar att undervisningslo-
kaler bör placeras ca 75 m från Fågelviksleden. Vissa funktioner som t ex kontor, 
kök, idrottshall med få läktarplatser och tekniska anläggningar kan enligt analysen 
placeras närmare.  
 
Om Fågelviksleden förses med någon form av barriär kan även undervisningsloka-
ler placeras närmare, ca 60 m från leden, och de andra funktionerna ovan ca 30-40 
m från leden. Hörnebovägen utgör ingen led för farligt gods. Riskanalysen har bear-
betats och kompletterats under arbetet med skolans utformning. Bl a ha avståndet 
70 m till vägkant (asfaltkant) slagits fast som tillräckligt. 
 
Trots att riskanalysen medger en differentiering av placeringen av skolans lokaler 
har skolan som helhet placerats ca 75 m från vägmitt eller 70 m från vägkant. I 
zonen mellan skolan och vägen medges endast förråd, soprum och liknande där 
människor inte stadigvarande vistas. Planen innehåller även bestämmelser om att 
tilluftsdon inte ska placeras mot Fågelviksleden utan automatiska gaslarm med 
stängningsfunktion samt att utrymning ska kunna ske mot annat håll en mot leden 
och att fasaden mot leden ska utföras i obrännbart material. 
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 12 

Bebyggelseområden 
 Skola, idrottshall, bollplan 

Befintliga förhållanden 
Planområdet är inte bebyggt. 
 
Förändring 
Närmast Fågelviksleden och Hörnebovägen behålls ett område med parkmark utan-
för skoltomten. Skoltomten föreslås bli disponerad enligt nedanstående princip-
skiss. Angöring till skolan, lämning/hämtning, parkering och inlastning föreslås ske 
från Hörnebovägen. Parkeringen har lagts utmed Hörnebovägen för att på detta sätt 
skapa ett brett skyddsområde mot industribebyggelsen på andra sidan vägen.  
 
Den planerade skolan kommer att omfatta ca 3 000 m2 BYA (byggnadsarea) eller 
ca 6 000 m2 BRA (bruttoarea). Bruttoarean fördelas i två våningsplan. Till skolan 
hör även en idrottshall om ca 1 600 m2, förråd/soprum, inlastningsytor om ca 600 
m2, skolgård om ca 20 000 m2 (ca 40 m2 per elev) och en mindre bollplan om ca 70 
x 40 m. Bollplanen ryms inom ett område på ca 3 000 m2. Härutöver tillkommer 
mark för angöring och parkering, planteringar m m om ca 6 000 m2. Totalt bedöms 
att det åtgår ca 37 000 m2 för skolan med dess olika funktioner. Föreslagen tomt 
omfattar ca 45 000 m2 och rymmer således även reservmark för eventuell framtida 
expansion.  
 
 

 
 Principskiss 
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 13 

Gestaltning 
Gestaltningen av skolan kan utföras på många olika sätt. Platsen och tomten ger 
utrymme för stor frihet. Byggnaden kan och bör utformas med ett tilltalande eget 
uttryck. 
 

Skyddsrum 

Tibro utgör ej längre skyddsrumsort varför nya skyddsrum inte är aktuella. 
 

Friytor 
Lek, rekreation och idrott 
Befintliga förhållanden 
Skolan kommer att få en väl tilltagen skolgård med anläggningar anpassade till 
olika åldersgrupper.  
 
Skolan ligger på gångavstånd från Fågelviksområdet med ishall, handbollshallar, 
fotbollsplaner, tennisplaner, tennishall, skatepark, BMX-bana m m. Gång- och 
cykelförbindelsen dit kan ske planskilt under Fågelviksleden. Avståndet varierar 
mellan 800 och 1 200 m beroende på vilken funktion som ska besökas. 
 
Inom ca 100 m finns ett elbelyst motionsspår som används för promenader, löpning 
och skidåkning. I anslutning till spåret finns också skogsmark som kan användas 
för exkursioner. 
 
Förändringar 
Delar av skogsmarken utanför skoltomten kan på sikt komma att användas för 
bostadsutbyggnad, och arealen skolskog att minska. 
 
Park och naturmiljö 
Befintliga förhållanden 
Planområdet saknar annan park- och naturmiljö än gräsytor och enstaka 
trädbestånd bl a en trädallé utmed Hörnebovägen. 
 
Förändringar 
De parkområden som avsätts i planen ska skötas enligt ortens sed. Trädallé och 
andra trädbestånd ska så långt möjligt sparas. 

 

Vattenområden och strandskydd 
Ej aktuellt inom planområdet. 
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 14 

Gator och trafik  
Gatunät  
Befintliga förhållanden 
Skoltomten gränsar till Fågelviksleden och Hörnebovägen. Fågelviksleden som är 
en del av väg 201 har Trafikverket som väghållare. Enligt Trafikverket uppgick 
trafiken 2013 till ca 1920 fordon/ÅDT mitt för tomten varav ca 220 fordon var tung 
trafik. På Hörnebovägen bedöms trafiken 2017 uppgå till ca 800 fordon/ÅDT varav 
ca 96 fordon är tung trafik. Hastigheten är begränsad till 50 km/t på Hörnebovägen 
och på Fågelviksleden närmast korsningen. Övriga delar av Fågelviksleden är skyl-
tad med 60 km/t. Fastigheten Baggebolet 1:64 har idag anslutning till Fågelviksle-
den via befintlig GC-väg. 

 
Förändringar 
Skolan bedöms generera ca 500 nya fordonsrörelser ÅDT varav huvuddelen 
kommer att använda korsningen Fågelviksleden/Hörnebovägen. Trafiklösningen 
framgår av illustrationsplanen ovan. 
 
Tibro kommun har inledningsvis låtit Ramböll, Göteborg, 2017-04-07, göra en 
översiktlig trafikutredning för att jämföra behovet av åtgärder mellan två olika 
lokaliseringar av skolan. Ramböll har därefter även genomfört en mer detaljerad 
studie för korsningen Hörnebovägen/Fågelviksleden. Denna har resulterat i val av 
ett alternativ som innebär en cirkulationsplats i korsningen Hörnebovägen/Fågel-
viksleden och en GC-port under Fågelviksleden. Se principskiss på plankartan.  
 
Cirkulationsplatsen och GC-porten kommer att medföra bättre framkomlighet för 
de som ska svänga av från Fågelviksleden eller korsa den rakt över. Säkerheten för 
oskyddade trafikanter kommer dessutom att höjas väsentligt.  
 
Cirkulationsplatsen kommer att medföra smärre intrång på två närliggande industri-
fastigheter. Avtal har tecknats med företrädare för dessa fastigheter. I samband med 
projekteringen av cirkulationsplatsen ska in- och utfarter till de aktuella fastigheter-
na studeras och utformas så att de samverkar med cirkulationsplatsen.  
 
Cirkulationsplatsen har förprojekterats så långt att den med säkerhet ryms inom 
plankartans trafikområde. Underlag för förprojekteringen är en uppräkning av 
trafikmängden till 2040 av det befintliga antalet fordon, de fordon som skolan 
alstrar och de som kan förväntas från kommande bostadsområden med anslutning 
till Hörnebovägen. En kapacitetsberäkning visar att cirkulationen 2040 endast 
belastas till ca 32 % av dess totala kapacitet. (0,26 jämfört med 0,8) 
 
Parkmarken mot Hörnebovägen och Fågelviksleden omöjliggör utfart men detta 
förhållande har förtydligats genom utfartsförbud på plankartan. Fastigheten 
Baggebolet 1:64 kommer att få ny anslutning till Hörnebovägen genom pågående 
planläggning för områdena öster och söder om skoltomten. 
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 15 

Kollektivtrafik 
Befintliga förhållanden 
Hörnebovägen trafikeras reguljärt med 5-6 turer per dag. Busshållplatser finns på 
ömse sidor om korsningen med Fågelviksleden. Skolbuss trafikerar Fågelviksleden. 
Avståndet till Tibro resecentrum är ca 1,6 km. 
 
Förändringar 
Skolbuss kommer att angöra den nya skolan på en särskild stannplats inne på tom-
ten. Sammanlagt kan upp till 5 bussar angöra samtidigt även om det vanligaste 
scenariot är 1-2 samtidiga bussar. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Befintliga förhållanden 
Gång- och cykelvägen mellan Tibro centrum och Hörnebo tangerar skoltomtens 
östra sida och korsar Fågelviksleden i en planskild GC-port. 
 
Förändringar  
Den befintliga GC- vägen ansluts till skoltomten och dess cykelparkeringar. Skyd-
dad cykelparkering bör övervägas i anslutning till denna GC-väg för att bidra till 
att kanalisera cykeltrafiken till den befintliga GC-porten. 
 
Vid korsningen Hörnebovägen/Fågelviksleden kommer en kompletterande GC-
port att byggas. Denna kommer att ges anslutning till befintligt GC-vägnät in mot 
Tibro centrum. På skolsidan kan GC-vägen i porten ledas in på skoltomten. Den 
kan även ledas förbi skoltomten mot Hörnebo utmed Hörnebovägen om det be-
döms lämpligt. Parkmarken mellan Hörnebovägen och skoltomten har en bredd 
som möjliggör en sådan GC-väg utan att befintliga alléträd behöver tas ner. 

 
Parkeringsbehov 
Parkeringsbehovet har beräknats till ca 50 platser för personal och 20 platser för 
tillfälliga besökare. Beräkningen bygger på en treparallellig skola och att ca 25 pro-
cent av personalen använder andra färdsätt än bil, t ex cykel. Härutöver behövs ett 
20-tal angöringsplatser för lämning och hämtning av barn.  
 
Samma antal platser bedöms i normalfallet räcka för användare av t ex idrottshall 
eller andra lokaler kvällstid. Parkeringsplatserna har placerats så att utbyggnad kan 
ske om behovet ökar. Reservparkering för större idrottsliga evenemang bör studeras 
och ordnas inom skoltomten. 
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 16 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Befintliga förhållanden 
Ledningsnätet i skolans närområde framgår av kartan nedan. Vid den nordvästra 
delen av tomten finns avsättningar för både dricks- och spillvatten. 

 

 
Heldragen röd linje   = Spillvatten  
Streckad blå linje   = Dricksvatten    
Streckprickad grön linje  = Dagvatten 
 
 
Förändringar 
Spillvattenledningen kan eventuellt behöva dimensioneras upp. 

 
Dagvatten  
Befintliga förhållanden 
Se kartan ovan. Dagvattenledningar finns i både Fågelviksleden och Hörnebovägen. 
 
Förändringar 
Inom planområdet föreslås ett fördröjningsmagasin som fördröjer dagvattnet minst 
ca 1,5 dygn. Fördröjningen innebär att partikelbundna föroreningar sedimenterar 
och dagvattnet blir på så vis renare innan det leds vidare. Fördröjningsmagasin 
bidrar även till en utjämning mellan låga och höga vattenflöden. Förslagsvis kan 
detta placeras i lågpunkten vid Fågelviksleden. Dagvattnet leds därefter till ett 
öppet dike med ytterligare ett fördröjningsmagasin innan det når Tibrobäcken. 
Fördröjningsmagasinet på skoltomten ska dimensioneras så att dagvattensystemet 
klarar ett 20-årsregn. 
 
El, Tele och IT  
Befintliga förhållanden 
Tibro Energi AB svarar för den eltekniska infrastrukturen i Tibro. Skanova ansvarar 
för telenätet som finns i närområdet.  

 
Förändringar 
Tibro Energi bedömer preliminärt att det behövs en ny transformator för skolut-
byggnaden. Tibro Energi är också ansvarig för fibernätet i tätorten, vilket kan 
förlängas till skoltomten från närområdet. Skolan kan anslutas till befintligt telenät. 
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 17 

Värme  
Befintliga förhållanden 
Fjärrvärmeledningar finns vid redan anslutna industrier inom ca 200 m från 
skoltomten. 

 
Förändringar 
Nybyggnaden kan anslutas till detta nät. 

 
Avfall   
Befintliga förhållanden 
Avfallshanteringen inom kommunen sköts av Avfallshantering Östra Skaraborg 
(AÖS). Hämtning sker vid varje fastighet. 

 
Förändringar 
Ett särskilt avfallsutrymme kommer att byggas vid skolan. Detta skall ordnas enligt 
rekommendationer i ”Handbok för avfallsutrymmen” och i samråd med AÖS. 
 
Räddning  
Räddningstjänsten når den nya skolan från Hörnebovägen. Släckvatten finns vid två 
brandposter på Hörnebovägen inom ca 100 m från den nya skolan. 

 
Rekommendation 
I samband med projekteringen av bebyggelse och mark ska samråd tas med rädd-
ningstjänsten om eventuellt behov av förstärkning av brandposter och angrepps-
punkter för räddningsfordon. 
 

Sociala frågor 
Tillgänglighet 
Den nya skolan ska utformas med full tillgänglighet för alla funktionshinder. Hiss 
kommer att installeras mellan våningsplanen. Av parkeringsplatserna bör 3-5 % 
vara s k handikapplatser. Parkering för permobiler bör övervägas. 

 
Barnperspektivet 
Artikel 3 säger att ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet.” och artikel 12 
”Alla barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor som berör dem”. Artikel 3 är 
tillgodosedd genom att barnens bästa genomsyrar hela skolprojektet - i skolbygg-
nader, skolgård, säkerhet för att ta sig till och från skolan m m. 
 

Administrativa frågor 
Bygglovplikt och planavgift 

Bygglovplikten har inte utökats i förhållande till det som gäller generellt inom 
detaljplanelagt område. Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov enligt 
den taxa som fastställs av kommunfullmäktige. 
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 18 

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande. Följande tider gäller 
preliminärt för detaljplanearbetet. 
 
Samråd  juni-aug 2017 
Granskning  nov-dec 2017 
Antagande  mars 2018 
Laga kraft  april 2018 
Bygglov  tidigast när planen vunnit laga kraft 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden upphör 5 år från närmsta halvårsskifte efter det datum då 
detaljplanen vinner laga kraft. Före genomförandetidens utgång får, mot berörda 
fastighetsägares vilja, detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nöd-
vändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses 
vid planläggningen. Efter genomförandetidens slut har kommunen större frihet att 
ändra eller upphäva planen. Detaljplanen gäller dock även efter genomförande-
tidens utgång, tills den ändras eller upphävs. 
 

Ansvarsfördelning - avtal 

Tibro kommun ansvarar för all byggnation och all anläggning inom planområdet 
sannolikt med undantag av cirkulationsplatsen, vilken troligen byggs ut av Trafik-
verket enligt s k medfinansieringsavtal med kommunen. Kommunen ansvarar för 
inlösen/inköp av mark från fastigheterna Skåpet 1 och Skänken 5. Fågelviksleden, 
väg 201, är upplåten till Trafikverket med vägrätt och Trafikverket kvarstår som 
väghållare för denna väg.  
 

Huvudmannaskap  

Tibro kommun blir huvudman för all allmän platsmark inom planområdet.  
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 

Planen innebär att ca 4,4 ha mark ska avstyckas för skoländamål från kommunens 
fastighet Baggebolet 1:80 respektive Hönebolet 1:251. Kommunen kommer att för-
värva de privata markområden som behövs för cirkulationsplatsen enligt upprättade 
avtal. Dessa ska slås samman med Baggebolet 1:80. I samband med projekteringen 
av cirkulationsplatsen föreslås en översyn av gränserna för Trafikverkets vägrätt. 
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 19 

Servitut 

Fastigheten Baggebolet 1:64 har idag ett servitut för anslutning till allmän väg via 
den befintliga gång- och cykelvägen. Denna lösning är olämplig i synnerhet när 
gång- och cykeltrafiken väntas öka. Genom pågående planering för angränsande 
områden kommer denna fastighet att få in- och utfart mot ny gata, vilket innebär att 
servitutet på sikt kan upphävas. Tibro kommun tar initiativ till denna förändring. 
 

Ekonomiska frågor 
Plan- och byggnadsekonomi  

Tibro kommun svarar genom Samhällsbyggnad för plankostnaden med tillhörande 
planutredningar som sedan tas ut genom planavgift enligt fastställd taxa. 
 
Ersättningen för inlösen av mark för cirkulationsplatsen har reglerats i avtal mellan 
fastighetsägare och Tibro kommun. 
 
Kostnaden för hela projektet har översiktligt kalkylerats till ca 200 Mkr. Till detta 
kommer ca 15 miljoner för trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande åtgärder. 
De senare ska ses som en investering inte bara för skolan utan för befintliga verk-
samheter och boende samt för framtida bostadsområden. 

 

Tekniska frågor 
Utredningar 

Kompletterande geoteknisk undersökning med markradonmätning ska redovisas 
tillsammans med ansökan om bygglov. 
 

Dokumentation och kontroll 
Särskild dokumentation behövs ej. Bygg- och anläggningsarbeten kommer att 
kontrolleras av kontrollansvarig och sakkunniga. 
 

Övrigt 
När cirkulationsplatsen, GC-port och GC-vägar är utbyggda bör resterande delar av 
trafikområdet, område T, ändras till parkmark. Detta kan ske i samband med annan 
planläggning i närområdet. 
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 20 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Konsekvenser av eventuell avvikelse från översiktsplan 
Planförslaget följer gällande fördjupning av översiktsplanen varför det inte uppstått 
några särskilda konsekvenser p g a avvikelse. 
 

Miljökonsekvenser 
Landskapsbild/stadsbild 
Planen innebär att åkermark ersätts med en ny skolbyggnad, skolgård, angörings-
ytor m m. Åkermarken är isolerad från andra fält och innebär ej att arronderingen i 
närområdet försämras. 
 
Stadsbilden kommer att förändras radikalt men kommer samtidigt att bli mer stads-
mässig med en tydligare koppling mellan Tibros centrala delar och stadsdelen 
Hörnebo. Till detta bidrar även en mer stadsmässig cirkulationsplats jämfört med 
den befintliga ”landsvägskorsningen”.  Vår bedömning är att en ny skola kan ut-
formas relativt fritt och med god anpassning till landskapet. Den bör kunna berika 
miljön i området. 
 
Risker och störningar 
Trafikmiljön vid skolan kommer att utformas så att den blir säker för skolbarn, 
personal och besökare till skolan. Trafikmiljön som helhet förbättras även genom 
ett antal åtgärder utanför planområdet som höjer säkerheten för oskyddade 
trafikanter. 

 
Natur- och kulturmiljö 
Skolan tar inte i anspråk några områden med förhöjda natur- eller kulturvärden. 
 
Miljömål   
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft 
Ökad trafik motverkar miljömålen genom ökade utsläpp av klimatstörande gaser 
samt av partiklar och kväveoxider som försämrar luftkvaliteten. Utsläppsökningen 
totalt sett i tätorten på grund av detaljplanen bedöms dock bli liten.  
 
Trafiken till den nya skolan ersätter motsvarande trafik till Smulebergsskolan och 
kommer då att använda ett mer överordnat vägnät med färre näraliggande bostäder. 
Utsläppen flyttas sålunda till ett mer öppet och mindre känsligt område.   
 
Utsläppsmängderna från varje fordon begränsas kontinuerligt oavsett var trafiken 
förekommer genom att fordonsparken förnyas och att fordonen generellt sett blir 
renare samt använder mindre bränsle och alternativa icke fossila drivmedel.  
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Detaljplan för Bråbacka fritidshusområde, Bråbacka 1:40 m fl, Fagersanna, Tibro kommun 21 

Sociala konsekvenser 
Planen innebär att en modern skola med väl tilltagna yttre områden byggs för ett 
stort antal barn i Tibro tätort med omnejd. Förhoppningen är att skolmiljön ska vara 
bekväm, trevlig och inspirerande för såväl personal som elever. Föreningslivet kan 
samtidigt utnyttja en ny och kompletterande hall för olika aktiviteter när skolan inte 
är igång, vilket bedöms medföra mindre trängsel i befintliga anläggningar.  
 
Kommunen planerar redan för nybyggnad av bostäder i anslutning till skolan, vilket 
på sikt innebär korta skolvägar som gynnar både föräldrar och elever. 
 

Fastighetskonsekvenser 
Se fastighetsrättsliga frågor ovan. 

 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 
Planen har upprättats i samarbete med mätningsingenjör Katarina Kjellberg som har 
bidragit med underlagsmaterial och ritat plankartan. Underhandssamråd har ägt rum 
med företrädare för skolprojektet, länsstyrelsen, gatu- och VA- ingenjörer m fl 
 

  

SAMHÄLLSBYGGNAD  

 
 

Bo Jonsson              Katarina Kjellberg 
Stadsarkitekt    Mätningsingenjör 


