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Andelen småhus och flerfamiljshus i Tibro 
kommun, Västra Götalands län respektive hela 

riket
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Aktörer
Kommunen svarar för planering och exploate-
ring av bostadsområden i kommunen.

Bostäder byggs i allmänhet av bostadsbolag,
hyresrättsföreningar eller enskilda. Kommunen
kan bygga bostäder men då sker det i det
kommunala bostadsbolagets regi.

Boende
Tibro tätort är en villastad. D.v.s. husen place-
ras i trädgård oavsett om det är hyreshus eller
enfamiljshus och inte som i större tätorter efter
principen gata, hus, bakgård.

På kartan redovisas var i tätorten de större hy-
res- och bostadsrättsområdena finns. AB Tib-
robyggen äger 414 lägenheter i Tibro tätort.
Bostadshusen i övrigt är småhus huvudsakli-
gen i privat ägo.

Andelen småhuslägenheter i Tibro är avsevärt
mycket större (62%) än motsvarande i länet
och riket (46-47 %).

Av tabellen ovan framgår att andelen stora och
små lägenheter (uthyrningsrum) i småhus är
hög i förhållande till länet och riket. Ettor och
tvåor finns företrädesvis i flerbostadshus.

Den procentuella fördelningen nedan på lägen-
hetsstorlekar visar att Tibro har en

överrepresentation av stora lägenheter – fyra
rum och kök och större. Dessutom finns en un-
derrepresentation av ett rum och kök och
mindre.

Mål
Tätortens villakaraktär ska bevaras även vid
nyexploatering.

Rekommendationer
Generellt
 Vid nybyggnation av flerbostadshus ska

dessa anpassas till Tibros villakaraktär och
trädgårdsstad, både vad gäller lokalisering
och volym. Byggnaderna ska normalt ej
vara högre än tre våningar.

 Verksamhetsområden belägna inom tätor-
tens bostadsområden bör omdanas till om-
råden med bostäder eller icke störande
verksamheter.

 Boverkets Allmänna råd 1995:5 vad gäller
avstånd till industriområden ska tillämpas.

1  I Häggetorp finns dels ett tjugotal bygg-
nadsklara villatomter och dels områden för
tätare bostadsexploatering.

2  Anderstorp är ett större område för framtida
bostäder som kan bli attraktivt om Hägge-
torpsleden byggs ut. Området ligger nära
centrum, nära naturen och nära Rankås fri-
tidsområde. Geoteknisk utredning finns.

3  Fågelviken är markreserv för bostäder. Ex-
ploatering kan bli aktuellt först sedan om-
rådena ovan exploaterats. Geoteknisk ut-
redning finns.

Litteratur och källor
Den måttfulla staden, Boverket 1995
Kulturvärden i detaljplan. Boverket 1999

Andel av viss lägenhetstyp i småhus i förhållande 
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Bostäder ska utföras på ett sådant sätt att de är
tillgängliga för och kan användas av personer
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Kravet på hiss gäller inte tvåvåningshus men
hiss ska kunna installeras i efterhand. Vid änd-
ringar av en byggnad ska tillgänglighetskraven
tillämpas i den utsträckning det inte är uppen-
bart oskäligt. Även varsamhetskravet ska be-
aktas vid ombyggnader.

Aktörer
Byggherren är i samband med att byggnader
uppförs eller ändras skyldig att tillse att bygg-
naden uppfyller lagens krav på tillgänglighet.
Bygg- och miljönämnden kan i särskilda fall
medge undantag. Socialnämnden beslutar om
bostadsanpassningsbidrag för att underlätta
”kvarboende” eller eget boende för handikap-
pade personer.

Mål

Samhället ska vara tillgängligt för alla.

Rekommendationer

Kommunfullmäktige antog 1988 en tillgäng-
lighetsplan för Tibro tätort. Denna är delvis
genomförd. Planen anger att nybyggnadskra-
ven alltid ska hävdas. I övrigt gäller för:

1a Centrumområdet. Området innehåller kär-
nan i tätortens serviceutbud, vilket utgör en
viktig faktor vid t ex rörelsehindrades val
av bostad.  Det är därför angeläget att
genomföra full tillgänglighet såväl till som
inom bostäderna. Vid ombyggnader ska
dessutom hiss installeras i hus med minst
tre våningsplan.

1b Brittgården. Området innehåller ca 250 lä-
genheter. En stor del av bebyggelsen är
uppförd i form av loftgångshus, vilket ger
goda möjligheter att med ett fåtal hissar be-
tjäna ett relativt stort antal lägenheter. Hiss
ska installeras för att betjäna minst 100 lä-
genheter som också görs boendetillgängli-
ga.

Yttre tillgänglighet och besökstillgänglighet
genomförs i hela området. Ombyggnad har
skett sedan planen antogs.

2 Skattegården. Området innehåller ca 240
lägenheter, varav 48 i trevåningshus och
resten i tvåvåningshus. Samtliga hus har
entréplanet i marknivå. Vid ombyggnader
ska yttre tillgänglighet och boendetillgäng-
lighet i 50 lägenheter eftersträvas. Be-
sökstillgänglighet genomförs till lägenheter
i bottenvåningen.

3 Smuleberg.. Området innehåller ca 250 lä-
genheter, alla i trevåningshus. Samtliga
trapphus har försänkta entréer, d.v.s. en
halvtrappa leder från markplanet upp till
bottenvåningarna. Vid ombyggnader ska
hiss anordnas till 50 lägenheter samt yttre
och inre tillgänglighet för de lägenheter
som nås med hiss.

Flerbostadshus i tätortens övriga områden.
Vid ombyggnader ska hiss anordnas i hus med
minst tre våningsplan. Yttre och inre tillgäng-
lighet genomförs i de lägenheter som nås med
hiss. Avsteg från hisskravet kan medges om
det tredje våningsplanet är en vindsvåning,
som redan före ombyggnaden till minst hälften
varit inredd till bostad.

Tillgängligheten utanför bostäder. I tätorten
finns ett flertal olika detaljutformningar att ar-
beta med för att förbättra tillgängligheten för
personer med funktionshinder. Många av dessa
finns i socialnämndens och handikapprådets
remissvar till tekniska kontoret angående tra-
fiknätsanalysen i juni 1999.

Litteratur och källor

Plan för ökad tillgänglighet i bostadsområden.
Kommunfullmäktiges beslut 1988.

Lagstiftning: Plan- och bygglagen, lagen om
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk

Yttrande från socialnämnden och handikapprå-
det, SN § 080, Dnr 99/000068/740
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Område där riktlinjer om tillgänglighet beslutats av kommunfullmäktige 1988-05-30.
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