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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för

Del av Baggebolet 1:80 m fl
TIBRO, Tibro kommun
Samhällsbyggnad
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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 revideringar 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.

Process för denna plan
Detaljplanen har varit föremål för samråd under hösten 2017. Med anledning av
detta samråd har en samrådsredogörelse upprättats. De synpunkter som inkom
under samrådet har lett till att planen bearbetats och utökats. Anslutningsvägen till
det nya bostadsområdet har kopplats till Hörnebovägen istället för Fågelviksleden.
Då förändringen av planområdet inte är obetydlig togs samrådsskedet om.

PLANHANDLINGAR
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
•
•
•
•
•

Plankarta med grundkarta och bestämmelser, skala 1:1000
Denna planbeskrivning och genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse I för planutseende i första samrådsskedet
Samrådsredogörelse II (tillkommer efter samrådsskedet)
Granskningsutlåtande (tillkommer efter granskningsskedet)
Fastighetsförteckning
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planändringen syftar i första hand till att medge bostadshus på mark som i gällande
FÖP (Fördjupad översiktsplan från 2003) är avsedd för bostäder i småhusform. En
bebyggd bostadsfastighet ingår och får utfart via ny gata. Befintlig gata vid fastigheten Snöklockan 1 förlängs österut och kan på sikt få en östlig anslutning till
Fågelviksleden.

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN
Planförslaget bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken – miljöbalkens bestämmelser 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: Planförslaget innebär att åkermark används för bostäder i enligt med
kommunens översiktliga planering. Åkermarken, som ligger inuti tätorten och har
köpts in av kommunen för bostadsändamål, tas i anspråk. Marken har dock relativt
liten betydelse för jordbruket som helhet i Tibro kommun. Närhet till blivande F-6
skola är en central kvalitet som gör området lämpligt för bostäder.
Kommentar: Tibro kommun berörs inte av 4 kap MB.
5 kap MB omfattar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Miljökvalitetsnormer (MKN) finns för luftföroreningar, buller och vatten.
Kommentar: Planförslaget innebära att belastningen på miljön ökar något på grund
av den trafik som alstras av kommande invånare i de nya bostadsområdena. Med
hänsyn till uppmätt låga värden i centrala delar av Tibro bedöms att miljökvalitetsnormer för luft ej överskrids. Miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten äventyras ej. Se även kapitel ”Störningar” angående ljudstörningar.

PLANDATA
Läge, areal
Planområdet ligger centralt utmed Fågelviksleden i den södra delen av Tibro tätort.
Avståndet till de centrala torgen och Gallerian är ca 1 km. Planområdet korsas av
en befintlig GC-väg som binder samman stadsdelen Hörnebo med tätorten i övrigt.
I söder och sydost angränsar skogs- och åkermark, i öster en befintlig gårdsfastighet
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och i norr Fågelviksleden. Planområdets areal är ca 8,5 hektar. Gällande plan
upphävs därutöver inom ca 1,4 ha.

Planområdets läge i tätorten.

Markägare
All mark inom planområdet, med undantag av de privata fastigheterna Snöklockan
1 och Baggebolet 1:64, ägs av Tibro kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Tibro tätort, antagen av
kommunfullmäktige 2003-10-27, § 51. Området är i denna plan redovisat för
”småhus” och inom ett mindre delområde för ”handel, service och tjänster”.
Planen tangerar även områden som betecknats som ”närområden/grönytor/parker”.
Inför detta planarbete har en detaljering av den fördjupade översiktsplanen gjorts.
Den visar en struktur för dispositionen av området mellan Hörnebo och Fågelviksleden. Se dispositionsskiss på nästa sida.
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Föreslagen fortsatt utveckling utifrån gällande fördjupning av översiktsplan.

Riksintressen och förordnanden
Området omfattas ej av riksintressen. Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Närmast kända fornlämning ligger sydväst om den befintliga gårdsbebyggelsen på fastigheten Baggebolet 1:64. Åkerholmar och diken i jordbrukslandskapet
omfattas av det generella biotopskyddet.
Förändring

Borttagande eller annan påverkan på av biotopskyddade objekt kräver tillstånd från
länsstyrelsen. Fornlämningen och dess närområde kan komma att beröras på grund
av en senare etapp av föreslagen vägsträckning.

Detaljplaner
Huvuddelen av planområdet är inte tidigare planlagt. En mindre del vid Rikets sal
ingår i Dp 96, Fågelviksområdet NV delen, laga kraft 1983-03-29. Denna plan som
redovisade bostäder och en tomt för allmänt ändamål kommer att utgå helt när
föreliggande plan vunnit laga kraft.
I nordväst angränsar en pågående detaljplan för en ny F-6 skola. I nordost angränsar
Dp 93, Sportparks- och gymnasieområdet, laga kraft 1979-03-09. Denna plan innehåller numera enbart Fågelviksleden.
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Dp 96 ersätts eller upphävs inom den blå delen av föreliggande plan.

Behovsbedömning - miljökonsekvensbeskrivning
Ca 5,3 ha åkermark tas i anspråk för bostäder, park och vägar. Åkermarken ligger
inne i tätorten och det nya användningssättet har tidigare prövats i den fördjupade
översiktsplanen. Förändringarna bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan.
Miljökonsekvensbeskrivning behövs ej. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning enligt samrådsyttrandet.

Kommunala beslut i övrigt
Byggnads- och trafiknämnden har, 2017-05-23, gett förvaltningen i uppdrag att
upprätta plan som medger tomter för bostäder, företrädesvis småhus.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR, KONSEKVENSER
Pågående markanvändning
Planområdet består till största delen av öppen och odlad åkermark. Åkermarken
omges av vegetation på flera sidor. Mest påtaglig är den vid fastigheterna Fågelviken 2:1 och Baggebolet 1:64 i öster och vid Rikets sal, Snöklockan 1, i söder. Se
ortofoto nedan.

Planområdet sett från söder. En ny F-6 skola planeras nordväst om planområdet.

Förändring

Åkermarken kommer att ersättas av bostäder med trädgårdar, gator och grönområden. Åkermarken försvinner och vegetationen blir rikligare.

Natur, kultur och rekreation
Mark, vegetation och djurliv

Området som helhet har litet värde för natur, kultur och rekreation då det till största
delen består av öppen åkermark. Undantag utgör de få träddungar och en åkerholme
som finns i det öppna landskapet. Åkerholmar och skogsbryn har bl a värde för den
biologiska mångfalden. Planområdet tangerar ett befintligt motionsspår med elbe-
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lysning i sydost. Spåret är välbeläget och bedöms ha stort värde för områdets
blivande invånare.
Förändring

Befintliga träddungar sparas som naturmark. Vegetationen inom fastigheterna
Baggebolet 1:64 och Fågelviken 2:1 berörs ej. En biotopskyddad åkerholme tas i
anspråk för bebyggelse, vilket kräver dispens från biotopskyddet. I söder kommer
föreslagen gata att nagga befintligt skogsområde i kanten mot den öppna åkern.
Genom att gällande plan upphävs söder om den nya gatan sparas i gengälld ett ca
1,5 ha stort skogsområde från exploatering. Motionsspåret kommer sannolikt på
sikt att korsas av den väg som påbörjas i denna plan.
Stads- och landskapsbild

Huvuddelen av planområdet är öppet och exponeras idag i landskapsbilden sett från
omgivande vägar.
Förändring

Hela området kommer att genomgå en stor förändring genom både ny skola och
nya bostäder. Vegetationen blir på sikt rikligare och därmed minskar överblickbarheten, medan stadsmässigheten ökar. Den nya bebyggelsen kommer att mer påtagligt knyta samman stadsdelen Hörnebo med Tibros mer centrala delar.
Geotekniska förhållanden

Marken undersöktes översiktligt av K-Konsult 1981. Den geotekniska undersökningen visar att marken överst består av en ca 1,5-2,5 m djup torrskorpelera och
därunder halvfast lera med siltskikt ner till mellan ca 5 och 6 m under markytan där
fastare skikt tar vid. Marken blir successivt bättre mot sydost. Marken bedöms tåla
en jämt utbredd last om 30-40 KN/m2, vilket inrymmer tvåvånings bostadshus.
Grundvattnet påträffades mellan 0,7-1,6 m under markytan.
Förändring

Inför plangenomförandet ska en kompletterande och mer detaljerad grundundersökning genomföras.

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.
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Förändring

Genom att trafiken ökar i området kommer även utsläppen av luftförorenande ämnen att öka. Det öppna landskapet kring skolan bidrar till att gällande normer inte
överskrids.
Dagvatten kommer att tas om hand i området och fördröjas vilket även innebär viss
rening av vattnet innan det via dikessystem och dammar nedströms i systemet når
recipienten. Miljökvalitetsnormer för vatten kommer inte att överskridas på grund
av planförslaget.
Avstånd mellan vägar och bebyggelse innebär att gällande riktlinjer för trafikbuller
kan innehållas.
Hydrologiska förhållanden

Enligt kommunens vattenförsörjningsplan 2011 berör planområdet inte någon
prioriterad grundvattenförekomst.
Förorenad mark, radon
Befintliga förhållanden

Inom planområdet finns inga kända markföroreningar enligt kartredovisningen på
länsstyrelsens web-GIS. Det finns ej heller anledning att misstänka föroreningar på
grund av tidigare och nuvarande markanvändning i området. Om föroreningar trots
allt skulle påträffas vid schakt i området ska detta anmälas till MÖS för samråd och
beslut om lämplig åtgärd.
Rekommendation

Kommunens översiktliga material tyder på att radonhalten är låg. Markradonhalten
har dock inte undersökts lokalt utan bör kontrolleras i samband med kompletterande och mer detaljerade grundundersökningar.
Bullerstörningar

Bostadshusen har placerats 70-75 meter eller längre från Fågelviksleden. Huvudorsaken är den rekommendation som finns i en riskanalys som gjorts för skoltomten
med hänsyn till att Fågelviksleden är en s k sekundär led för farligt gods. Placeras
bostäder mer än 75 m från leden behövs inga avskärmande åtgärder.
Trafikmängden på Fågelviksleden mitt för planområdet har uppmätts till ca 1 920
fordon ÅDT år 2013 och tillåten hastighet är 60 km/h. För bullerberäkningen har
trafiken räknats upp till ca 2 300 fordon ÅDT år 2040. Beräkningen med hjälp av
Trivectors beräkningsprogram för vägtrafikbuller visar nedanstående värden vid de
tomtgränser som ligger närmast Fågelviksleden. Beräkningen visar att gällande
riktvärden (inom parentes) för trafikbuller kan innehållas med god marginal.

Ekvivalent ljudnivå
Ute
Inne
45 (55)
8 (30)

Maximal ljudnivå
Ute
Inne
59 (70)
22 (45)
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De västra bostadshusen ligger på betryggande avstånd, ca 100 m, från industrier
väster om Hörnebovägen. Det skulle trots allt kunna uppstå störningar från verksamheter i form av ljud från maskiner, fläktar, spånsugar, transportfordon m m.
Enligt Naturvårdsverket, ”Vägledning om industri och annat verksamhetsbuller”
rapport 6538 april 2015 bör följande riktvärden användas som utgångspunkt för
olägenhetsbedömning. Se nästa sida.

Bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler

Anm

Dag 06-18

Kväll 18-22 samt
Lör-, sön- och
helgdag 06-18

Natt 22-06

Ekvivalent ljudnivå dBA

50

45

40

Vid fasad, uteplats,
skolgård o liknande

Ekvivalent ljudnivå dBA vid
bullerutsatt sida om ljuddämpad
sida finns

60

55

50

Vid fasad

45

45

40

Frifältsvärden vid fasad
eller på skolgård

Ekvivalent ljudnivå dBA som då
bör uppnås vid den ljuddämpade sidan
Maximal ljudnivå dBA

1)

1)

55

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

Bullret från intilliggande industrier har successivt minskat genom att tillverkningsindustrier upphört eller genom att bullrande verksamhetsdelar har byggts in eller
åtgärdats på annat sätt. Kvälls- och nattarbete förekommer endast i undantagsfall.
För närvarande hörs knappast några störande ljud alls från industrin under arbetstid
på en normal vardag.
Om nya störande verksamheter skulle bli aktuella i området måste dessa anpassas
till de krav som kommer att ställas enligt ovanstående rekommendation. Störningsbilden prövas bl a i samband med bygglov och bygganmälan.

Risker och säkerhet
Skred och höga vattenstånd

Planområdet är förhållandevis platt med undantag av sluttningen ner mot ett dike
närmast Fågelviksleden. Marknivån vid diket ligger på ca +111,5 och vid fastigheterna Baggebolet 1:64 och Snöklockan 1 på ca +119-120 meter över havet i höjdsystemet RH 2000. Enligt den geotekniska undersökningen föreligger ingen risk för
skred i området. Det finns ej heller någon risk för översvämningar där nya bostäder
föreslås.
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Trafikolyckor

Risken för olyckor i trafiken bedöms som liten. En central GC- vägar leder barn
och personal från och till området både norrut mot centrum och söderut mot bl a
förskolan Ängen i Hörnebo. GC-vägen passerar trafiksäkert i port under Fågelviksleden.
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. Riskanalysen för den intilliggande skoltomten visar att bostäder inte bör
placeras närmare leden än ca 70-75 m. Planens bostäder ligger därför på detta
avstånd eller längre från Fågelviksleden.

Bebyggelseområden
Bostäder
Befintliga förhållanden

Inom planområdet ligger en mindre ”gård” med bostadshus och uthus, Baggebolet
1:64. Planområdet gränsar även till Fågelvikens gård, Fågelviken 2:1, som är avstyckad för bostadsändamål. På fastigheten finns huvudbyggnad ekonomibyggnad
och ett flertal uthus.
Förändring

Kommunen vill kunna erbjuda och marknadsföra bostäder och mark för bostäder
nära den nya skolan. Området synes mest lämpat för barnfamiljer.
Planen omfattar ett område för sammanbyggda småhus i form som radhus, parhus
eller kedjehus, 25-30 lgh, söder om skoltomten och 17 villatomter öster om skoltomten. Byggrätterna för grupphus respektive villatomterna ligger huvudsakligen
grupperade kring en gatuslinga. Planen tillåter bebyggelse i två våningar med förhållandevis generöst tilltagen byggnadsarea.
I planen har den befintliga gårdsbebyggelsen på fastigheten Baggebolet 1:64 tagits
med och denna angörs från den nya vägen. Se illustrationer nedan och på nästa sida.
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Planillustration 1
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Planillustration 2
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Samlingslokal

Inom planområdet ligger en samlingslokal med tillhörande parkering. Samlingslokalen utgör en s k ”Rikets sal” för Jehovas vittnen. Planen innehåller även här en
generös byggrätt för eventuella tillbyggnader.
Service i närområdet

Planområdet ligger, ca 800 m från Tibro centrum där det finns både offentlig och
kommersiell service. F-6 skola, eventuellt med fritidshem, kommer att finnas i
direkt anslutning till planområdet. Närmaste förskola heter Ängen och ligger utmed
GC-vägen i norra Hörnebo ca 300-500 m från planområdet. Skolan och förskolan
kan nås via befintlig GC-väg utan korsande biltrafik. Intill förskolan finns även en
liten livsmedelsbutik med restaurang.
Tillgänglighet

Planområdet har goda förutsättningar för bra tillgänglighet i utomhusmiljön, vid
entréer och i nybyggda bostadshus. Både utomhusmiljöer och hus förutsätts bli
utformade med god tillgänglighet för olika typer av funktionsnedsättning.

Friytor
Lek, rekreation och idrott samt park och naturmiljö

Planområdet gränsar till skogsområden i söder och sydost där det också finns ett 2,5
km långt belyst motionsspår. Idrottsplatser finns inom cykelavstånd både i Hörnebo
och vid Sportparken.
Förändring

Skolans lek- och idrottsområde bedöms kunna användas under icke skoltid. Vid
radhusen föreslås en mindre lekplats. Storleken på villatomterna innebär även att
den egna friytan på tomten blir stor.

Vatten- och strandskydd
I planområdets nordöstra hörn korsar ett grävt dike som avvattnar markområden
utanför planområdet. Diket saknar strandskydd.
Förändring

Diket blir fortsatt en viktig del i avvattningen av planområdet. Se rubriken
”Dagvatten”.

Gator och trafik
Gatunät och biltrafik

Rikets Sal nås från Hörnebovägen via en anslutningsgata som byggts med tanke på
att förlängas österut. Fastigheten Baggebolet 1:64 nås med fordon endast via den
befintliga GC-vägen antingen från Hörnebo eller från Fågelviksleden. Lösningen är
inte långsiktigt tillfredsställande.
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Förändring

Planområdets nya bebyggelse nås från en ny gata som utgår från den påbörjade
anslutningen vid Rikets Sal. Både det tätare småhusområdet och villaområdet nås
från denna gata som på sikt föreslås få anslutning till Fågelviksleden söder om
Fågelviksskolan. Angöringsgatorna inne i bostadsområdena görs 6 m breda. Mellan
motstående tomter reserveras dock 7 m för detta ändamål i planen.
De nya bostadsområdena bedöms i genomsnitt generera 160-180 fordonsrörelser
per årsdygn (ÅDT). Huvuddelen av denna trafik väntas köra norrut på Hörnebovägen.
Kollektivtrafik

Hörnebovägen och Fågelviksleden öster om Hörnebovägen trafikeras av reguljär
busstrafik. Närmaste busshållplatser finns vid Hörnebovägen ca 300 m från planområdet.
Förändring

Hållplatserna kommer att byggas om i samband med utbyggnad av en ny cirkulationsplats i korsningen Hörnebovägen - Fågelviksleden och nås via den nya
skolfastigheten och den planerade GC-porten under Fågelviksleden.
Resecentrum på ca 1,4 km avstånd från planområdet, har ett stort utbud av
bussturer mot främst Skövde och Karlsborg men också mot Hjo. Skolbussar
kommer att angöra den nya skolan från Hörnebovägen.
Behovet av busstrafik bevakas och omprövas efter hur behoven förändras.
GC-vägar och GC-trafik

Planområdet genomkorsas av huvudvägen för GC-trafik mellan stadsdelen Hörnebo
och Tibros centralare delar. GC-vägen korsar Fågelviksleden planskilt i port.
Förändring

De nya bostadsområdena ansluts till huvudvägen för GC-trafik. Vid den västra bostadsgruppen förbereds även en anslutning till den planerade GC-vägen utmed
Hörnebovägen.
Parkeringsbehov

Parkeringsbehovet ska tillgodoses med minst en bilplats per lägenhet. Vid den täta
bostadsgruppen kan parkeringsplatserna ordnas individuellt eller gemensamt. Här
bör det även finnas 1 besöksplats per ca 6 lägenheter.

Teknisk försörjning
Vatten- och avlopp

Kommunal spillvattenledning med diameter 300 mm finns framdragen vid befintligt dike i planområdets nordöstra hörn. Dricksvattenledningar finns vid den bebygg

15

ANTAGANDEHANDLING
AUG 2018
ANTAGEN 2018-08-28
LAGA KRAFT 2018-09-25

da fastigheten inom planområdet, vid Fågelvikens gård, vid Rikets Sal och i
omedelbar anslutning till Hörnebovägen.
Förändring

De nya tomterna ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet och den
befintliga gården till avloppsnätet. Vid anslutningen av de östra tomterna kan en
pluggad 300-ledning användas och samordnas med anslutning av skolan. Den
västra bostadsgruppen ansluts till kommunala ledningar i Solrosgatan eller
Hörnebovägen.
Minst en brandpost ska byggas i vardera av de nya villaområdena.
Dagvatten

Området avvattnas via ett dike i norr som har utlopp i Tidan via Tibrobäcken. Nerströms finns fördröjningsmagasin som också fungerar som kvävefällor. Diket ingår
i markavvattningsföretag Prästbolet – Fågelvikens DF av år 1955 som innehar
tillstånd till markavvattning. Uppströms planområdet finns en fördämning som kan
höjas vid långvarig och kraftig nederbörd vilket innebär att vattennivåerna
nedströms kan regleras.
Förändring

Dagvattnet från det östra området bedöms kunna släppas i befintligt dike. Det genomgår då viss rening i öppna diken och fördröjningsmagasin innan det når recipienten Tidan. Utmed diket föreslås ett fördröjningsmagasin som en utvidgning och
fördjupning av diket. Magasinet kan byggas så att det rymmer ca 2 000 m3 mer
vatten än enbart diket, utan att vattnet når omgivande vägar. Magasinet avgränsas
mot Fågelviksleden med en reglerbar fördämning. Den nya bebyggelsen ligger idag
3,5-4 m över vattengången i befintligt dike och kommer att ligga ca 2-2,5 m över
högsta uppdämda vattenyta.
Ett 100- årsregn motsvarar enligt en tillgänglig Stockholmsmodellering 15-12-03,
68 mm/tim eller 113 mm/8 tim. Mängden per timma minskar rent statistiskt om
regnet pågår längre tid. Om vi antar att 100-årsregnet pågår 8 tim skulle fördröjningsmagasinet tillföras en sammanlagd vattenvolym från hårdgjorda ytor i det
östra området om ca 600 m3 under dessa 8 tim. En del av regnvattnet rinner av plattytor och liknande och infiltrerar i närliggande mark. Beräkningen visar att regnvattnet skulle kunna fördröjas i drygt ett dygn innan tappning måste ske. Kommunens VA-ansvarige bedömer att den föreslagna konstruktionen utgör tillräcklig
säkerhet för områden nedströms.
Det västra området kan anslutas till dagvattenledningar i Hörnebovägen. Dagvattnet
når härifrån så småningom Tidan via en kombination av ledningar och öppna diken.
Inom området föreslås ett mindre fördröjningsmagasin.
Värme

Rikets sal är ansluten till fjärrvärme. Gårdsbebyggelsen har egen värmeanläggning.
Rekommendation
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All uppvärmning i villaområdet väntas ske individuellt. Miljövänliga och energisnåla alternativ, som t ex bergvärme, ska väljas. Fjärrvärme kan vara ett alternativ i
det tätare området då det finns ledningar i närheten.
El, Tele och IT

Tibro Energi svarar för el- och IT- nät i området. Skanova ansvarar för telenätet.
Förändring

Den nya bebyggelsen kan anslutas till Tibro Energis nät för el och fiber. Nätet kan
behöva förstärkas från Ställverksgatan och bör då samordnas med försörjningen till
skolan. Det fasta telenätet byggs inte ut längre. Antingen används bredbandstelefoni
eller det mobila nätet.
Avfall

AÖS svarar för avfallshanteringen i Tibro kommun.
Rekommendation

I villaområdet föreslås hämtning vid varje tomt. I det tätare småhusområdet föreslås
ett gemensamt avfallsutrymme. Utformning av avfallshanteringen ska ske enligt
rekommendationer i ”Handbok för avfallsutrymmen” och i samråd med AÖS.
Räddning

Angreppsvägar vid räddningsinsatser blir de nya gatorna som i stort sett når varje
tomt eller hus. Områdena kommer att kunna nås inom 100 m från nya brandposter.

Sociala frågor
Tillgänglighet

Den nya bostäderna ska utformas med full tillgänglighet för alla funktionshinder.
Av eventuellt gemensamma parkeringsplatser bör 3-5 % vara s k handikapplatser.
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”.
Bostadsområdena får mycket god belägenhet i förhållande till både förskola och
skola med i båda fallen trafiksäkra och korta skolvägar. I eller i närheten av områdena kommer det även att finnas möjligheter till lek och motion. Under planprocessen förutsätts att barns intressen bevakas av BUN, föräldrar m fl.

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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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Tidplan

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande. Följande tider gäller
preliminärt för planarbetet.
Samråd I:
Samråd II:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

sept - okt 2017
mars - apr 2018
juni - juli 2018
aug 2018
okt 2018

Tidplanen ovan förutsätter att det inte inträffar några allvarligare komplikationer
under planprocessen och att antagandebeslutet inte överklagas.
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 nödvändigt 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 genomförandetidens utgång, tills den ändras eller upphävs.
Huvudmannaskap

Tibro kommun blir huvudman för all allmän platsmark inom planområdet.
Ansvarsfördelning - avtal

Tibro kommun ansvarar för all byggnation och alla anläggningsarbeten inom allmän platsmark. Tibro Energi svarar för utbyggnad av ny transformatorstation. Bostadsutbyggnaden väntas ske i privat regi antingen genom enskilda fastighetsägare
eller genom småhusföretag eller liknande. Storkvarteret för bostäder byggs ut av
privat exploatör eller fastighetsägare. Lägenheterna kan upplåtas med äganderätt,
bostadsrätt eller hyresrätt. Ansvar och kostnader för skötseln av områdets gemensamma ytor kommer att åvila en gemensamhetsanläggning eller privat fastighetsförvaltare.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Planområdet ska i princip fastighetsbildas enligt detaljplanens anvisningar.
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Servitut

Gällande servitut för rätt till utfart för fastigheten Baggebolet 1:64 upphävs automatiskt när den nya anslutningsvägen är klar.

Ekonomiska frågor
Plan- och byggnadsekonomi

Tibro kommun svarar för plankostnader och alla kostnader för åtgärder utanför enskild tomtmark, t ex ny fastighetsbildning, nya gator och GC-vägar samt park- och
naturmark.
Kostnaden för kommunens åtaganden beräknas till sammanlagt ca 7,2 Mkr exkl
moms varav ca 5,1 Mkr för villaområdet inklusive halva tillfartsvägen. Kostnaden
per tomt blir drygt 0,3 Mkr exkl moms och fastighetsbildningskostnad.
Kostnaden för det tätare området blir lägre då det interna gatu- och VA- nätet överlåts till exploatören. Kostnaden beräknas till ca 2,1 Mkr exkl moms och fastighetsbildningskostnad, men inkl halva kostnaden för tillfartsvägen.

Tekniska frågor
Utredningar

Kompletterande markradonmätning och vid behov kompletterande geoteknisk
undersökning ska redovisas tillsammans med ansökan om bygglov.

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

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Konsekvenser av eventuell avvikelse från översiktsplan
Planförslaget följer huvudsakligen en kombination av gällande detaljplan och den
gällande fördjupningen av översiktsplanen. I förhållande till fördjupningen används
området vid Rikets Sal till bostäder i stället för handel, service och tjänster.

Miljökonsekvenser
Landskapsbild/stadsbild

Stadsbilden kommer att förändras och bli mer stadsmässig. Fullt utbyggda bostadsområden bedöms medföra en för området god helhetsverkan trots att planen tillåter
varierade hustyper. Ny trädgårdsvegetation kommer på sikt att ge området en grö-
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nare karaktär än dagens öppna och plöjda åkermark. Planen kommer att bidra till en
tydligare koppling mellan Tibros centrala delar och stadsdelen Hörnebo.
Risker och störningar

Trafikmiljön vid skolan kommer att utformas så att den blir säker för skolbarn, personal och besökare till den nya skolan. Dessa förbättringar kommer även bostadsområdena till del och kompletteras med säkerhetshöjande åtgärder inom planområdet. Närheten till övergripande GC-vägar, bidrar till att risken för trafikolyckor
med oskyddade trafikanter blir liten.
Natur- och kulturmiljö

Bostadsbebyggelsen tar i anspråk en biotopskyddad åkerholme med förhöjt
naturvärde. I området finns även biotopskyddade diken. Om dessa påverkas ska
dispens från biotopskyddet sökas hos länsstyrelsen. Den påverkar inte några
förhöjda kulturvärden.
Jordbruksmark

Planen tar i anspråk åkermark. Förmildrande omständigheter är att den ligger inuti
tätorten och är relativt marginell i förhållande till den totala jordbruksarealen i
kommunen. Marken är dessutom inköpt och sedan länge planerad för bebyggelseändamål.
Miljömål

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft

Fler invånare innebär ökad trafik, vilket motverkar miljömålen genom ökade utsläpp av klimatstörande gaser samt av partiklar och kväveoxider som försämrar
luftkvaliteten. Området har dock goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik till
alla delar av tätorten inte minst till olika aktiviteter som rör barn, idrottande och
motionärer.
Utsläppsmängderna från varje fordon begränsas kontinuerligt oavsett var trafiken
förekommer genom att fordonsparken förnyas och att fordon generellt sett får
bättre och bättre avgasrening samt använder mindre bränsle och alternativa icke
fossila drivmedel.
Då halterna av luftföroreningar är låga i hela Tibro tätort, även i centrala delar,
bedöms att gällande miljökvalitetsnormer kan innehållas.

Sociala konsekvenser
Planen innebär att bostäder skapas i närheten av en ny F-6 skola, vilket bedöms
underlätta vardagen för både barn och föräldrar. Föreningslivet får samtidigt tillgång till en ny och kompletterande inomhushall för olika aktiviteter när skolan inte
är igång, vilket bedöms medföra mindre trängsel i befintliga anläggningar. Bostäderna ligger även nära strövområden och motionsspår, vilket berikar fritiden.
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Fastighetskonsekvenser
Se fastighetsrättsliga frågor under GENOMFÖRANDE.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Planen har upprättats av Tf stadsarkitekt Bo Jonsson och i samarbete med plan- och
byggchef Katarina Kjellberg som har bidragit med underlagsmaterial och ritat
plankartan.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Bo Jonsson

Katarina Kjellberg

Tf Stadsarkitekt

Plan- och byggchef
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