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Inkomna yttranden  

Detaljplanen för Baggebolet 1:80 – del av, Tibro, Tibro kommun, har varit föremål för samråd under 
perioden 2 juni - 3 juli 2017. Under samrådstiden har följande yttranden kommit in från myndigheter, 
förvaltningar, organisationer, bolag och enskilda. 
 
Med synpunkter: 
17-07-03 Länsstyrelsen 
17-06-29 Trafikverket 
17-07-03 Lantmäteriet 
17-06-26 Samhällsbyggnadsnämnden 
17-06-20 Projekt Skola 1 (Samuel Willner, projektledare) 
17-07-03 MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg) 
17-07-03 AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) 
17-06-07 BJT Hyvel AB (Företrädare för Bröderna Johanssons bygghandel, Skänken 3) 
17-06-18 Sara Renström och Jon Molin 
17-07-01 Jehovas vittnen (ägare till fastigheten Snöklockan 1) 
 
 
Utan synpunkter: 
17-06-13 KSAU 
17-06-09 SOC (Socialchefen) 
17-06-19 Kultur & Fritid 
17-06-22 RÖS (Räddningstjänsten Östra Skaraborg) 
 
 
 
 

Inkomna yttranden med synpunkter  
 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län 
Yttrande 

• Riksintressen skadas ej, mellankommunal samordning blir ej olämplig, miljökvalitetsnormer 
iakttas, bebyggelse blir ej olämplig m h t boendes och övrigas hälsa eller risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 

• Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. 
Miljökonsekvensbeskrivning behövs ej. 

• Länsstyrelsen ser fördelar i lokaliseringen men bedömer att frågor som berör säkerhet måste 
lösas på ett tillfredsställande sätt, för att planen inte ska prövas av länsstyrelsen. Tillfreds-
ställande säkerhet för oskyddade trafikanter och kapacitet i korsningen Hörnebovägen/Fågel-
viksleden måste klaras ut i samråd med Trafikverket. 

• Länsstyrelsen vill ta del av kommunens riskutredning. 
• Planen bör styra placeringen av skolbyggnaderna med planbestämmelser, så att skolgården 

orienteras på den plats som visas i planillustrationen. 
• Planbeskrivningen bör belysa hur häftig nederbörd tas om hand. 
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Bemötande och åtgärd 
Kommunen kommer att genomföra en fördjupad trafikanalys där sträckningar, kapaciteter (vid bl a 
maxtimma), säkerhet, störningar m m utreds och där lösningar föreslås. Utredningens analyser och 
förslag kommer att redovisas för Trafikverket. 
 
Riskutredning och trafikutredningen tillställs länsstyrelsen omgående. 
 
Styrning av skolgårdens placering på tomten kommer att övervägas. 
 
I planbeskrivningen finns en beskrivning av hur dagvattensystemet är tänkt. Beskrivningen komplet-
teras med krav på lämplig dimensionering av föreslaget fördröjningsmagasin. 
 

Trafikverket 
• Omnämnd trafikutredning och riskanalys behöver uppdateras och bifogas planhandlingarna. 
• Trafikökningen i korsningen, som uppskattats till 500 fordon, är en betydande ökning, varför 

kommunen måste visa att korsningen har tillräcklig kapacitet. Prognosår 2040 ska användas 
för beräkning av både kapacitet och trafikbuller. Trafikverkets basprognos ska användas. 

• Planskildhet krävs vid korsningen om många GC-trafikanter ska passera här. Alternativt kan 
passage hindras och GC-trafikanter ledas till den befintliga GC-tunneln. 

• En eventuell GC-väg, parallell med väg 201, ska anläggas utanför vägområdet. Åtgärden ska 
stämmas av med Trafikverket. 

• Trafikverket skriver medfinansieringsavtal med kommunen om eventuella åtgärder på Fågel-
viksleden men kommunen får stå för alla kostnader. 

 
Bemötande och åtgärd 
Trafikutredning och riskanalys kommer att bifogas planhandlingarna under granskningsskedet. 
Uppskattningen av trafikökningen har bl a baserats på en uppskattning av antalet fordonsrörelser till 
och från skolan. Siffran kan förändras om prognosår 2040 används.  
 
Den redan genomförda trafikutredningen visar att kapaciteten i korsningen idag är 0,13 och väntas 
öka till 0,19 år 2025. Gränsvärdet för korsningstypens kapacitet är 0,6, vilket innebär att den klaras 
med stor marginal vid denna tidpunkt. Den rymmer en tredubbling av den beräknade trafiken 2025, 
vilket även med marginal torde innefatta trafiken år 2040.. 
 
Kommunen kommer att genomföra en fördjupad trafikanalys där sträckningar, kapaciteter, säkerhet, 
störningar m m utreds och där lösningar föreslås. Utredningens analyser och förslag kommer att 
diskuteras med Trafikverket. 

 
Lantmäteriet 

• Av planen bör det framgå vilken version av PBL som används vid planhandläggningen. 
• Ryms GC-väg inom bestämmelsen VÄG? 
• Bestämmelsen PARK har ingen markering för GC-VÄG. Dessutom finns utfartsförbud mot 

parkområdet utmed Fågelviksleden. 
• Planområdesgränsen bör ritas i faktiskt läge. 
• Tibro kommun är huvudman för allmän plats. Behövs servitut för utfart från skolfastigheten 

mot Hörnebovägen? 
• Fastighetsförteckningen innehåller inget om rättigheter och samfälligheter. 

 
Bemötande och åtgärd 
Planhandläggningen baseras på nu gällande PBL. 
Området betecknat med x följer gräns för gällande plan. Syftet med att ta med området vid GC-porten 
är att undvika en kvarliggande rest av gällande plan på detta lilla delområde. Planområdesgränsen 
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behöver inte nödvändigtvis följa vägområdesgränsen vilket den ej heller gör vid parkmarksområdet. 
Bestämmelsen, tillhörande x, bedöms vara tydligt och lättbegripligt formulerad. Användningsområdet 
PARK, bedöms rymma den typ av GC-väg som kan bli aktuell i detta område utan att dessa markeras 
som eget användningsområde. Det exakta läget är ännu ej känt. Körbar utfart avser enligt vårt förme-
nande motorfordon, ej cyklar. Cykel med eldrift definieras ej som motorfordon och mopeder är ej till-
åtna på gång- och cykelväg. Lantmäteriet har inte angivet något skäl till varför plangränsen bör ritas 
i faktiskt läge. Samhällsbyggnad anser att kommunens metod ger en tydligare bild av var gränsen lig-
ger då en bred plangräns i högre grad än en tunnare användningsgräns döljer underliggande grund-
karta. 
 
Vår bedömning är att servitut inte behövs då huvudmannaskapet för skolfastigheten och parkområdet 
är detsamma. Om exakta lägen för in- och utfarter kan fastslås innan granskningsskedet kommer 
dessa att redovisas som vägmark. 
 
Vid en efterkontroll har det visat sig att fastighetsförteckning inte innehåller några s k rättigheter och 
samfälligheter då det inte finns några inom planområdet. 
 
 

Projekt Skola 1 (Samuel Willner) 
• Projektet vill ha full frihet att placera skolan oavsett planens illustration. 
• Byggnadshöjden bör sättas till 10 m och totalhöjden till 13 m. 
• Servicefordon bör kunna angöra skolan från befintlig infart intill GC-porten under 

Fågelviksleden. Utfartsförbudet bör därför tas bort på lämplig plats i planen. 
 
Bemötande och åtgärd 
Länsstyrelsen önskar att planen begränsar byggrätten så att skolgården hamnar där illustrationen 
visar. Frågan kommer att diskuteras mer innan granskningsskedet. 
Byggnads- och totalhöjden ändras. 
Den detaljerade gatu- och trafikutredningen får utvisa huruvida önskemålet för servicetrafik är 
genomförbart. Trafikverket måste då tillstyrka att befintlig utfart blir kvar. 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
• Angreppsvägar saknas på baksidan av skolbyggnaden 
• Hastighetssänkningar från 60 till 30 på Hörnebovägen bör beaktas 
• Säkerheten vid korsning av Fågelviksleden måste säkerställas. 
• Risken för fordonsolyckor främst på Hörnebovägen måste beaktas. 

 
Bemötande och åtgärd 
Angreppsvägar är för tidigt att diskutera när vi inte vet hur skolan kommer att se ut. Detta sker i 
samband med projekteringen av skolbyggnaden och kommande brandskyddsdokumentation för hela 
skolbygget. 
 
Kommunen kommer att genomföra en fördjupad trafikanalys där sträckningar, kapaciteter, säkerhet, 
störningar m m utreds och där lösningar föreslås. Utredningens analyser och förslag kommer att 
redovisas för Trafikverket. 
 
 

MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg) 
• Planen kan medföra begränsningar i utvecklingen av industriverksamheter inom industri-

området Baggebo Södra och i värsta fall till omlokaliseringar. 



GRANSKNINGSHANDLING  
  nov 2017 

   LAGA KRAFT 2017-xx-xx 
 

 5

• Bullerutredning som gjordes 1999 visade på ekvivalenta ljudnivåer mellan 55-60 dBA. 
Nivåerna kan ha minskat sedan dess. 

• Risken för utsläpp i luften såsom lösningsmedel och lukt har inte beskrivits. 
 
Bemötande och åtgärd 
Bullerutredning, som MÖS hänvisar till, är 18 år gammal. Vid denna tidpunkt var tillverkningsindu-
strin mer omfattande i området och det fanns bland annat ett närliggande sågverk. Den nuvarande 
verksamheten närmast skoltomten ger förhållandevis lite ljud ifrån sig. Samhällsbyggnad bedömer att 
riktlinjerna för externt industribuller innehålls. Planen innehåller dessutom krav på extra fasadiso-
lering för att ytterligare förbättra ljudmiljön i undervisningslokaler. Utsläppen till luft handlade tidi-
gare ofta om lösningsmedel från målningsverksamhet. I den mån sådan verksamhet förekommer 
används numera vattenbaserade färger utan den skadliga inverkan som lösningsmedel från oljefärger 
gav. Samhällsbyggnad förutsätter även att MÖS bevakar att eventuella utsläpp till luft följer gällande 
lagstiftning på området. Samhällsbyggnad är även medveten om att man måste bevaka buller- och 
utsläppsfrågor i samband med kommande lovgivning. 
 
 

AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) 
• AÖS anger ett antal mått för gata, vändplats, hämtningsplats m m. 
• Hämtning av avfall bör ske där barn inte vistas. 

 
Bemötande och åtgärd 
Avfallshanteringen kommer att studeras mer i detalj i samband med den fortsatta projekteringen av 
skolan. 
 
 

BJT Hyvel AB (Företrädare för Bröderna Johanssons bygghandel på 
Skänken 3)  

• BJT påpekar att bygghandel genererar buller från maskiner, fläktar och truckar.  
• Verksamheten förutsätter ett antal tunga transporter, f n ca 20 per dygn samt kund och 

personaltrafik till XL-bygg. Utfarten från skolan är olyckligt placerad då en lång lastbil kan 
blockera denna. 

• BJT förutsätter att även handelsverksamheter prioriteras. 
 
Bemötande och åtgärd 
Samhällsbyggnad är medveten om bygghandeln och har bedömt att denna inte utgör något hinder för 
skolan utan att båda verksamheterna kan samexistera. Bullrande delar av verksamheten är placerade 
inomhus eller relativt lång västerut på fastigheten. Eventuell expansion väntas ske söderut, d v s bort 
från skolan.  
 
Behov av tillfällig uppställning av lastfordon på Hörnebovägen i väntan på lastning eller lossning 
bedöms kunna ske på flera sträckor även efter nya anslutningar till skolan. In och utfarterna är ännu 
inte definitivt låsta till sina lägen. XL-bygg har dessutom betydande ytor inom sin egen fastighet för 
uppställning av lastfordon. Samhällsbyggnad studerar även en eventuell ny anslutning från Hörnebo-
vägen till planerade bostadsområden öster om skolan. Denna anslutningsväg och möjligheten att 
samordna denna med infarten till skolan kommer att behandlas i den separata detaljplan som 
påbörjats för bostadsområdet. 
 
Tibro kommun försöker värna alla verksamheter. 
 
 



GRANSKNINGSHANDLING  
  nov 2017 

   LAGA KRAFT 2017-xx-xx 
 

 6

Sara Renström o Jon Molin (Ägare till fastigheten Sillen 4) 
• Skolan bör förses med fullstor idrottshall och bollplan, bl a för föreningslivet. 
• Barn bör få vara delaktiga i skolgårdens utformning. 
• Planillustrationens princip är bra och bör genomföras. 
• Olycksrisken vid Fågelviksleden bedöms som stor då trafiken inte håller tillåten maxhastighet. 

Hastighetsdämpande och andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder måste ingå i skolprojektet. 
 
Bemötande och åtgärd 
Idrottshallen kommer att bli fullstor. Barns medverkan bestäms av ”projektgruppen” för skolans 
utformning Däremot bedömer projektet att en fullstor fotbollsplan tar onödigt mycket mark i anspråk 
och inte behövs för skolan, vilket är det primära utbyggnadsintresset. Se även bemötande under 
Trafikverkets yttrande. 
 
 

Jehovas Vittnen (Ägare till Snöklockan 1) genom Ejne Blom 
• Trevligt att det byggs en skola i närområdet. Bra med viss distans till skolan och gärna 

bibehållet åkerbruk. 
• Skolan bör förses med staket och gång- och cykeltrafiken kanaliseras till gamla 

Hörnebovägen, nuvarande GC-väg och ev till en ny GC-väg utmed Hörnebovägen. 
• Bilar och motorcyklar kör ibland mycket fort på Hörnebovägen. 
• Störningar i form av rök och buller kan förekomma från värmekraftverket. 

 
Bemötande och åtgärd 
Skoltomten kommer att förses med staket. Trafiken, gator, infarter och GC-vägar kommer att bli 
föremål för en fördjupad gatu- och trafikanalys i samband med den fortsatta projekteringen av skolan.  
Ansvaret för skötseln av åker- och skogsmarken mellan den nya skolan och Rikets sal har ännu inte 
bestämts. Fjärrvärmeverket ligger ca 800 m från skoltomten i ”gynnsam riktning” m h t förhärskande 
vindriktning. Eventuella störande ljud från denna anläggning torde vara tillfälliga och inte särskilt 
höga m h t avståndet. Besvärande röklukt i sydvästlig riktning är mycket ovanligt med tanke på att den 
förhärskande vindriktningen är från sydväst. Om rök skulle uppstå från värmeverket larmas personal 
som omgående ska åtgärda detta. Ljud från en ambulerande flistugg som besöker verket 1-2 dagar per 
månad kan vid otjänlig väderlek och vindriktning, höras långväga. Ljudnivåerna, ca 800 m från 
källan, bedöms ändå inte vara störande för undervisningen i den planerade nya skolan. 
 
 

Sammanfattning 
Plankartan ändras så att den rymmer vald trafiklösning och den byggnadshöjd som önskas från projek-
terande arkitekt. Planbeskrivningen kompletteras bl a avseende trafiklösning, dagvatten, fastighets- 
och genomförandefrågor. 
 
Byggnads- och trafiknämnden föreslås godkänna samrådsredogörelsen och därefter uppdra åt 
Samhällsbyggnad att ställa ut den sålunda bearbetade planen för granskning. 

 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 

 

Bo Jonsson 

Stadsarkitekt   


