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Del 2.3    Analyser och avvägningar 

Tätorten bedöms inte expandera så mycket under den närmaste 10-års perioden. 
Kommunen planerar därför huvudsakligen för att ha en handlingsfrihet när tillfälle 
för expansion erbjuds. Därutöver planerar kommunen för förändringar och förbätt-
ringar i den befintliga miljön. Områden med miljökvaliteter i tätorten kommer att 
tas tillvara och tillgängliggöras. Dessutom kommer tätortens allmänna platser och 
parker att förskönas. 

Utbyggnaden av tätorten sker huvudsakligen i anslutning till redan exploaterade 
områden. Nedan kommenteras endast de största utbyggnadsområdena. 

Strandskydd 

En översyn av strandskyddet inom detaljplanelagda områden kan eventuellt komma 
att ses över. Strandskyddsbestämmelser bör inte införas på områden som i plan är 
kvartersmark.  Eventuella konsekvenser för den enskilde ska studeras ingående in-
nan någon förändring genomförs. 

Järnvägen  

Kommunen har valt att satsa på järnvägstrafik vad gäller godstransporter till och 
från Tibro. Om omlastningen flyttas från Tibro centrum innebär detta en utveck-
lingspotential för Tibro centrum samtidigt som omlastningen lokaliseras till ett 
transportintensivt område.  

Persontrafik på järnvägen har inte bedömts vara möjlig att genomföra samhällseko-
nomiskt då upprustningskostnaderna blir för höga. 

Banvallen kan komma att utnyttjas för en välbehövlig cykelväg till Fagersanna och 
Karlsborg. Detta är positivt både för trafiksäkerheten och friluftslivet. 

Järnvägen har enligt Riksantikvarieämbetet bedöms ha ett kulturhistoriskt intresse. 
Detta intresse bör kunna tas till vara  även om banvallen mellan Tibro och Karls-
borg byggs om till en gång- och cykelled.  

Industriutbyggnad på skogsmark   

Kommunen har idag relativt stor areal planlagd industrimark. Expansion kan ske i 
viss mån i anslutning till befintliga industriområden. Kommunen måste dock vara 
beredd på att kunna ta emot företag med olika krav och anspråk. Av detta skäl re-
serveras mark i Balteryd för etablering och expansion av transportföretag eller 
transportintensiva företag. Dessutom reserveras mark nordöst om tätorten för indu-
stri som bör lokaliseras på, i förhållande till vindriktningen, rätt sida om tätorten. 
Området bör kunna utnyttjas för t.ex. plastindustri. Områdena domineras av skogs-
mark som bör kunna prioriteras för industriändamål. 

Bostadsutbyggnad på jordbruksmark  

Jordbruksmark kommer att tas i anspråk för bostadsbebyggelse både i Anderstorps-
området och i Fågelviksområdet. Båda områdena gränsar till befintlig bebyggelse.  
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Anderstorpsområdet är dessutom beläget endast ett par hundra meter från centrum 
och bedöms vara så attraktivt för bostadsbebyggelse att jordbruksändamålet får stå 
tillbaka. Byggnation på Anderstorpsområdet kommer på grund av sitt läge sannolikt 
att stärka Tibro centrum, vilket är positivt.  

Marken inom Fågelviksområdet ägs av kommunen och driften arrenderas ut. Om-
rådet är beläget mellan centrala Tibro och Hörnebo. Jordbruksintresset bör här kun-
na stå tillbaka för tätortens utbyggnad. 

Om kommunen äger marken i anslutning till bostadsområden och frekventerade fri-
luftsområden ges bäst förutsättningar för att minska konflikterna mellan boende och 
friluftsliv och de areella näringarna. Näringarna behöver inte ta kostnaderna för tät-
ortens intressen. De eventuella skyddszonerna får dock inte se ut som om ingen 
äger eller sköter den. 

Utbyggnad invid närrekreationsområden  

Fågelviksområdet utnyttjas dessutom idag som ett frekventerat närrekreationsområ-
de. I området finns bl.a. ett motionsspår. Detta bedöms kunna inordnas i de framti-
da bebyggelseområdena.  

Vad gäller utbyggnaden av industriområdet i nordöst ska särskilt beaktas närrekrea-
tionsområdet i anslutning till Gärebäcken och Fårakullen.  

Vid planering av nya bostadsområden kommer stor hänsyn att tas till nu utnyttjade 
närrekreationsområden. Parkområdet (skogen) norr om Anderstorpsvägen ska beva-
ras vid utbyggnad av Anderstorpsområdet.  

Anläggande av vandringsstigar bör kunna ske utan konflikter eftersom det huvud-
sakligen är fråga om utvidgning av redan befintliga stigar. Anläggningarna bör 
kunna lokaliseras så att man kan ta hänsyn till enskildas intressen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


