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Landskapet runt tätorten är omväxlande. Åker-
och skogsarealer blandas till ungefär lika stora
delar. En levande landsbygd ger förutsättning-
ar för att åstadkomma relativt enkla krets-
loppslösningar mellan tätort och omland.

Tätorten byggs upp kring byggnader, infra-
struktur och grönstruktur. Grönstrukturen be-
skriver grönskan, vattnet och allt vad det le-
vande står för i tätorten. Vid planering och ex-
ploatering ska hänsyn tas till tätortens grön-
struktur. Exploatering för bebyggelse, vägar
mm tar i anspråk den resurs som grönstruktu-
ren utgör och minskar dess uthålliga värde och
funktion. Exploateringen kan ge negativa kon-
sekvenser som inte är överblickbara vid be-
dömningen av det enskilda ärendet. Grön-
strukturens värden samband och spridningskor-
ridorer för växt- och djurlivet bör därför klar-
läggas i översiktsplanen.

Aktörer
Jord- och skogsbruknäringen svarar för skötsel
av åker- och skogsmarker. Genom allemans-
rätten har alla medborgare rätt att vistas i skog
och mark. Detta innebär också ett ansvar för att
man inte skövlar och förstör!

Kommunen ansvarar för att grönstrukturen be-
aktas i fysisk planering. Kommunen äger också
allmän platsmark som t.ex. parker och natur-
områden i tätorten samt svarar för dess skötsel.

Åker-  och skogsmark samt grönstråk
Kartan på motstående sida redovisar var skog
och öppen mark är belägen i tätortens omgiv-
ning. Dessutom redovisas viktiga grönstråk i
tätorten.

En av de viktigaste förutsättningarna för att
öka den biologiska mångfalden är att det finns
mera vatten i tätorten. Det är också ett effektivt
medel för att göra stadens friytor intressantare
och rikare för människorna. Grönstrukturen har
en mycket viktig roll för stadens dagvatten-
hantering. Genom att utnyttja vattnet kan vi
bidra till att lösa ett tekniskt, miljömässigt och
ekonomiskt problem, samtidigt som staden er-
bjuder en bättre miljö för såväl människor som
växter och djur att leva i.

Grönstrukturens utbredning och volym är en
förutsättning för de ekologiska funktionerna.
Volymen påverkar framförallt grönstrukturens
möjligheter att bidra till att förbättra klimatet
och speciellt förutsättningarna för att förbättra
luftkvaliteten. Framförallt träden men också
buskar och gräs, bidrar till att rena och syre-
sätta luften.

För människor likaväl som för växt- och djur-
livet är det viktigt att tätorten knyts samman i
gröna stråk, som sträcker sig ut på landet.

Mål
Kommunens mål är att bevara Tibros karaktär
av villastad d.v.s. en så stor del av marken som
möjligt ska vara öppen och tillgänglig för de
"ekologiska processerna" och en mindre andel
ska var hårdgjord eller bebyggd.

Strategi
Kommunen kommer att informera om våra fina
naturområden.

Litteratur och källor
Sveriges Lantbruksuniversitet.
• Stadens lungor – om luftkvaliteten och

växtligheten i våra tätorter. Stad & Land,
nr 116/1993.

• Grönstruktur i städer och tätorter. Stad &
Land, nr 127/1995.

• Gröna fakta nr 4/1995.
Boverket
• Stadens parker och natur. Rapport

1994:12.
 Gröna områden i planeringen.

Miljö och fysisk planering (SOU 1994:36)

Rekommendationer
 De grönstråk som markerats på kartan

ska i möjligaste mån bevaras intakta.



Fröstorp

Brobolet

Anderstorp

Kyrkefalla kyrka

Ruder

Åreberg

Gäre

Jonsboda

Karlstorp

Ingelsby

Bränningen

Karl
sbor

gsba
nan

Karl
sbo

rg

H
jo

Lv 201

Häggetorp

Katrineberg

Södra Centrum

Rv 49

Skattegården

Språttebo

Ti
da
n

Smuleberg

Hörnebo

Skövde

Plangräns

Plangräns

Plangräns

Skala 1:30 000

Åkermark

Skog

Eftersträvansvärda grönstråk i tätorten

Fördjupad översiktsplan 12.1 Natur- och kulturmiljö

Juni 2003

Tibro tätort Grönstruktur

03-08-25



Fördjupad översiktsplan 12.2 Natur- och kulturmiljö
Tibro tätort Värdefulla områden
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Aktörer
Statliga och kommunala myndigheter har en-
ligt miljöbalken ett gemensamt tillsynsansvar
gällande skydd av naturen.

Bygg- och miljönämnden i Tibro kommun har
rätt att meddela dispens från strandskyddsbe-
stämmelser (delegation från länsstyrelsen).

Miljöbalken ger kommunen rätt att t ex förkla-
ra ett område som kommunalt naturreservat i
syfte att bevara den biologiska mångfalden.

Värdefulla områden
Avsnittet redovisar områden som är särskilt
känsliga för störningar eller påverkan utanför
tätorten.

Områden med särskilda natur- och kultur-
värden

Områden som är angivna i Bevarande- och åt-
gärdsprogram för odlingslandskapets natur-
och kulturmiljövärden

 Hedvigsnäs (62-1) som ingår i området
Svebråta (84-8) vilket beskrivs enligt föl-
jande. Representativt odlingslandskap med
mycket artrik och mångformig vegetation.
De betade strandängarna är en hotad bio-
top. Naturvärde klass 2 och kulturmiljö-
värde klass 2. Innehåller område av riksin-
tresse för naturvård (Nr 39 Våtmarker vid
Brumstorp, förslag till utvidgning finns).
Innehåller objekt i ängs- och hagmarksin-
venteringen.

 Mickelstorp (62-2). Representativ odlings-
bygd med artrik och ganska mångformig
vegetation. Innehåller hotade arter. Natur-
värde klass 2. Ej kulturmiljövärdeklassat
Innehåller 3 objekt i ängs- och hagmarks-
inventeringen.

 Kyrkefalla (62-3). Bondebygd med medel-
tida anor. Stödkriterium är tätortsnärhet. Ej
naturvärdesklassat. Kulturvärdesklass 2.

Område i Naturvårdsprogrammet för Skara-
borgs län

 Alkärr vid Tideberg (12:310). Tidvis över-
svämmat alkärr omgivet av fuktig gran-
skog. Naturvärdesklass 3. Alkärret klassas
även som nyckelbiotop.

Några områden som inventerats i Ängs- och
hagmarksinventeringen i Tibro kommun finns
inom planområdet. Dessa har värdeklasserna 2
eller 3, där värdeklass 1 är mest värdefullt.
Inom de tre större områdena som man funnit
vara intressanta för odlingslandskapets natur-
och kulturmiljövärden finns ett eller flera ängs-
och hagmarksobjekt.

I övrigt hänvisas avsnitt 12.4 Grönyteprogram.

Gärebäcken och Tibrobäcken
Bäckarnas bestånd av öring mm ska särskilt
beaktas och skyddas i samband med planering
och byggande och anläggningsarbeten.

Mål
I kommunens handlingsplan för Agenda 21
anges som övergripande mål att värdefull natur
och biologisk mångfald ska bevaras och för-
stärkas. Värdefulla områden ska skyddas för
negativ påverkan.

Strategi
Kunskaperna om värdefulla natur- och kultur-
miljöområden inom kommunen ska ökas ge-
nom information.

Litteratur och källor
Bevarande- och åtgärdsprogram för odlings-
landskapets natur- och kulturmiljövärden i
Skaraborgs län. Meddelande 8/92.

Naturvårdsprogram för Skaraborgs län. Med-
delande 9/84.

Ängs- och hagmarker i Tibro kommun. Läns-
styrelsen i Skaraborgs län 1992.

Ängs- och hagmarker i Skaraborg 1997.

Förslag till naturvårdprogram för Tibro kom-
mun. Gravsjö Konsult 1992.

Skogsvårdsstyrelsens inventering av nyckelbi-
otoper.

Rekommendationer
 Exploatering som kan påverka de redovi-

sade områdena negativt bör undvikas eller
utföras så att påverkan blir så liten som
möjligt.
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Fördjupad översiktsplan 12.3 Natur- och kulturmiljö
Tibro tätort Grönytor och parker
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Grönytor och parker intar en dominerande
plats i människans närmiljö. De har många
funktioner och tillfredsställer en mängd behov
för alla åldersgrupper. Möjligheter till olika ty-
per av rekreation, socialt kontaktskapande,
estetiska upplevelser och naturupplevelser är
viktiga värden i de boendes närmiljö. Parkerna
är värdefulla även för besökande. Alla männi-
skor har behov av att uppleva en rikedom av
växter och djur. En uthållig grönstruktur är en
förutsättning för en tätort i balans. Dess bety-
delse och funktioner kan sammanfattas i
ekologiska, kulturella och sociala aspekter.

Ekologiska aspekter

Grönstrukturens ekologiska aspekter är beting-
ade av hela system av växter, djur, mark, vat-
ten, klimat och mänsklig påverkan. Dess vikti-
gaste funktioner är att utgöra livsrum för bio-
logisk mångfald. Se avsnitt 12.1 Grönstruktur.

Kulturella aspekter

Trädgårdar, parker, kyrkogårdar, tomter, alléer,
natur- och friluftsområden ingår i tätortens
kulturella helhet. Tätortens skönhet och sär-
prägel formas av samspelet mellan bebyggelse,
parker, vatten, alléer mm. Det gröna är en vik-
tig del av tätortens kulturhistoria.

De uppvuxna träden har speciellt stor betydel-
se.  Ett 100 år gammalt träd har en storlek och
arkitektonisk karaktär som inte kan ersättas
över en natt. Ingrepp i kulturhistoriskt viktiga
parker och trädgårdar kostar inte så mycket att
genomföra men i det kulturhistoriska perspek-
tivet är ingreppen omöjliga att ersätta.

Sociala aspekter

De sociala aspekterna på grönområden är de
som av tradition uppmärksammas mest i den
fysiska planeringen. Studier har visat att fler-
talet av oss tillbringar huvuddelen av vår fritid
i eller i direktanslutning till bostaden. Detta gör
närmiljön till en viktig del av rekreationen.
Särskilt för barn och äldre (som tillsammans
utgör halva befolkningen!) är den  närmaste
miljön i anslutning till bostaden oumbärlig för
den dagliga rekreationen och därmed av stor
betydelse för den fysiska och psykiska hälsan.

Aktörer
Kommunen äger och svarar för skötsel av en
stor del av de parker och naturområden som
finns i tätorten.

Varje enskild fastighetsägare i ett villasamhälle
bidrar på sitt sätt till natur- och kulturmiljön
samt har möjlighet att gynna den biologiska
mångfalden.

Anläggningar
På kartan redovisas parker och naturmark som
bedöms ha ett stort kulturellt värde t.ex. par-
kerna kring kyrkomiljöer, kyrkogårdar, Britt-
gården, slåtterområden och Järnvägsparken
som hör samman med Tibros utvecklingshisto-
ria.

Dessutom redovisas parker och naturmark med
sociala värden. De har indelats i närområdes-
parker, parker för kulturella arrangemang re-
spektive områden för utövning av sport och
friluftsaktiviteter. Närområdesparkerna utnytt-
jas av de kringboende för att rasta hundar, för
lek, rekreation, motion mm. Parker för kultu-
rella arrangemang är Stadsparken med sin
scen, Tidanparken och cirkusplatsen vid Skat-
tegården. Sportanläggningar (utomhus) och
modellflygfältet har förts till områden för fri-
luftsaktiviteter.

Rankås friluftsområde behandlas i den kom-
muntäckande översiktsplanen.

Mål
Kommunens naturområden och parker ska vara
vackra - en vacker, ansad vild natur som kräver
lite skötsel.

Litteratur och källor
Se avsnitt 12.1 Grönstruktur
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Tibro tätort Grönyteprogram
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Aktörer
Bygg- och miljöförvaltningen och tekniska
kontoret har genom konsulten Lennart Sund
låtit upprätta ett grönyteprogram för vissa
närmre angivna områden i Tibro tätort. Upp-
draget var att studera stråken längs vattendra-
gen Tidan och Tibrobäcken samt längs större
vägar och industriområden samt ge förslag till
hur dessa ska tas omhand.

Grönyteprogram
Framtagandet av ett förslag till grönytepro-
gram för Tibro syftar till att se över använd-
ningen och skötseln av grönmiljöer samt att
belysa invånarnas behov av god boendemiljö
och tillgång till det gröna rummet. Om pro-
grammet genomförs kommer det att innebära
ett ökat utbud på varierande grönmiljöer med
en ökad andel extensivt skötta marker och
därmed också en ökad biologisk mångfald.

Översiktliga mål och riktlinjer

Tibroborna ska i sin närmiljö ha tillgång till ett
varierat utbud av grönmiljöer. Grönmiljöerna
ska utgöras av områden för aktiviteter, rekrea-
tion, skyddszoner och estetik såsom parker, ra-
batter, aktivitetsytor, ängsmark, betesmark,
blomsteråkrar och vatten. Stor hänsyn ska tas
till befintliga miljöer samt bevara och skapa
förutsättning för unika naturmiljöer. Program-
met är vägledande för planering, bygglovgiv-
ning, anläggning och skötsel av grönmiljöerna
i tätorten.

Tidanområdet

Tidanområdet är det stora grönstråket i Tibro.
Området är viktigt som rekreationsområde och
bevaras intakt. Den biologiska mångfalden är
stor och området hyser hotade och sällsynta
arter. Vandringsled anläggs utmed hela sträck-
an som kopplas samman med stigarna vid Tib-
robäcken. Kommunalt naturreservat bör anläg-
gas i Mulleskogen, Smuleberg. Belastningen
av dagvatten till Tidan minskas genom att
dammar anläggs.

Tibrobäcken med Stadsparken

Områdets kvaliteter bevaras. Inga grävningar
som minskar bäckens naturvärden tillåts. Stigar
och spänger anläggs utmed hela sträckan.

Stadsparkens karaktär med stort inslag av na-
turmark bibehålls.

Området kring Fågelviksleden

Befintliga grönstråk utmed leden bevaras som
skyddszon mellan väg och bostäder. Eventuellt
kan skydd mot vägbuller anläggas. Bete och
slåtter införs på stora delar. Skogsmarkerna
utmed leden bevaras. Särskilda insatser görs
för att tillskapa naturlika miljöer.

Området kring riksväg 49

Området är Tibros ansikte utåt och ska göras
attraktivt. Eventuellt ytterligare  monument
som visar att Tibro är landets möbelcenter kan
sättas upp utmed infarterna.

Området kring Hörnebovägen

Den biologiska mångfalden ska öka genom att
flera naturlika planteringar anläggs och att be-
fintlig skog bevaras.

Mål
Främja en god boendemiljö samt ge de boende
tillgång till det gröna rummet.

Strategi
Grönyteprogrammet ska bearbetas och en grön
plan ska upprättas för tätorten. Arbetet ska be-
drivas i samverkan med berörda fastighetsäga-
re.

Litteratur och källor
Skötselteknik för stadens ängar. Stad & Land,
nr 104/1992. Sveriges Lantbruksuniversitet.

Rekommendationer
 Kommunalt naturreservat kan komma att

bildas i Mulleskogen, Smuleberg, enligt
förslaget på kartan.
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Plan- och bygglagen (PBL) markerar kultur-
värdenas vikt i planering och byggande. Änd-
ringar av befintliga byggnader ska utföras var-
samt så att byggnadens särdrag (karaktärsdrag)
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden tas till vara. Kraven på varsamhet gäller
alla byggnader, både invändiga och yttre änd-
ringar. Kravet innebär inte att det är förbjudet
att ändra men de ändringar som görs ska be-
akta byggnadens förutsättningar.

Ändringen i plan- och bygglagen 1996 innebär
ett förstärkt krav på att kommunernas plane-
ringsunderlag ska visa vilka värden och kvali-
teter som finns i den byggda miljön. I över-
siktsplanens underlagsmaterialet bör miljöns
kulturvärden vara redovisade så att man förstår
dels värdet hos enstaka objekt/ miljö, dels det
större sammanhang i vilket objektet ingår.

Aktörer
Plan- och bygglagen ger således kommunerna
ett stort ansvar när det gäller att ta tillvara be-
fintliga kultur- och naturmiljövärden.

Kommunstyrelsen ansvarar för att i översikts-
planen redovisa hur den byggda miljön ska ut-
vecklas och bevaras.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för att kul-
turvärden bevaras i samband med detaljplane-
ring och vid bygglovhandläggning. Vid känsli-
ga ärenden remitterar nämnden ärendena till
antikvarisk expertis. Antikvarien argumenterar
för de värden som finns och varför de ska be-
varas. Nämnden svarar för att väga den enskil-
des intressen mot de antikvariska i de fall in-
tressena  inte sammanfaller.

Även den enskilde fastighetsägaren har ett an-
svar för att bevara kulturvärdena genom att
bland annat beakta de grundläggande kraven i
plan- och bygglagen på varsamhet och hänsyn.

Kulturhistoriska objekt
För att göra Tibro centrum och tätort mer at-
traktiv krävs en del medvetna ställningstagan-
de vad gäller planfrågor såsom bevarandevärda
miljöer eller byggnader i själva tätorten. Ty-
värr finns få hela miljöer kvar att bevara, det

som idag kan räddas är ofta enskilda fastighe-
ter.

I följande material föreligger ett förslag på vad
som kan vara värdefullt att spara för att ge en
bild av Tibros bebyggelsemässiga utveckling
från den tid då byn Tibro bildades och fram till
modern tid.

Till att börja med finns delar av det gamla Tib-
ro by kvar vid Gästgivarvägen; Tibro Lillegår-
den, Tibro Skattegården och Thorsellgården.

I centrumbildningen kring järnvägsstationen
finns en handfull fastigheter från tiden vid se-
kelskiftet, då Tibro tätort växte fram. I många
av dessa kan man se hur näringen (möbel-
snickeriet) påverkade byggnadstypen. Enkla
trähus till bostad med tillhörande verkstads-
byggnad och uthus är något som var karaktä-
ristiskt för Tibros ”barndom”. Exempel på
tidstypiska fastigheter är några större villor
med trädgårdar längs Storgatan och vid Stora
Torget Frydénshuset med stallänga som bildar
fond mot torget samt vid Torggatan
”Andrénska villan”.

Skyborg beläget vid Parkgatan byggdes 1929
och är ett av Tibros första och vackraste fler-
familjshus.

Tibro by

Gästgivarvägen 29, Palmen 10, ”Lillegården”
Bygatan 1, Aspen 14, ”Thorsellsgården”
Gästgivarevägen 16, Eken 18,  Gästgiveriet

Centrum

Stora Torget, Syrenen 1, 2 , ”Frydéns”
Torggatan 10, Kv. Åkaren, ”Andrénska villan”
Parkgatan 3, Begonian 5, ”Skyborg”

Storgatan

Storgatan 1, Kv. Blåmesen  
Storgatan 11, Svalan 3
Storgatan 13, Grönsiskan 21, 22, ”Blockings”
Storgatan 17, Grönsiskan 12, ”Löfvings”
Storgatan 19, Staren 13
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Frydénshuset

Candela, ”Andrénska villan”

Parkgatan 3, Skyborg

Storgatan 11

Storgatan 13, ”Blockings”

Storgatan 17, ”Löfvings”

Brittgården

Invid Hjovägen söder om centrum finns ett
unikum, nämligen Ralph Erskines Brittgården,
något som vi också måste ta med i framtidens
bevarandetankar.

Förutom dessa boendemiljöer finns ett antal
verkstadsbyggnader som speglar Tibros indust-
riella utveckling och därför bör räddas till ef-
tervärlden.
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Kring Hantverksgatan ligger två bra exempel,
Enströms och Hermelund, som bägge är beva-
rade i nästan ursprungligt skick. I Hörnebo
finns dessutom bröderna Johanssons svarveri
som är en av de äldsta kvarvarande möbelverk-
städerna i drift i Tibro kommun.

          Enströms

          Hermelund

Dessa gamla bebyggelsetyper är miljöskapande
faktorer som är ovärderliga om man vill göra
Tibro mer attraktivt.

Fredrikssons verkstad vid Tibrobäcken och
Smedjegatan, Fredriksberg, revs 2002 främst
beroende på att den yttre och inre miljön i verk-
staden förlorat sitt värde. Det är angeläget att i
tid ta ställning till bevarande av objekt och

miljöer och ett medvetet planerande för att göra
det möjligt att bevara miljöerna levande.

Dessutom redovisas på kartan kulturhistorisk
värdefulla byggnader/ miljöer inom och utanför
tätorten som herrgårdarna Åreberg och Ruder,
Balteryds hembygdsgård, Kronkvarn och gamla
bron över Tidan samt fyndplatser och kyrkor av
byggnadskulturellt intresse.

Mål
Kommunen ska tillvarata, vårda och utveckla
Tibro kommuns kulturarv avseende traditioner,
byggnader, anläggningar, kulturmiljöer och
förhistoriska lämningar.

Kommunen ska främja en god byggnadskultur
samt en god tätortsmiljö.

Strategi
Ett lokalt handlingsprogram (principiella rikt-
linjer) för arkitektur och planering bör tas fram.
Handlingsprogrammet ska ge underlag för till-
lämpning av plan- och bygglagens hänsynsreg-
ler och bör redovisa Tibros utvecklingshistoria,
beskriva det tidstypiska i byggnaderna och be-
varandevärdet. I  samband med detta arbete bör
en översyn av det kulturhistoriska underlags-
materialet göras för byggnader och miljöer.

Handlingsprogrammet ska beaktas i planering
och i bygglovärenden samt av kommunens  för-
valtningar. Programmet ska även ge enskilda
fastighetsägare information om byggnadens
kulturvärde.

Litteratur och källor
Tibro kommun, Kulturhistorisk bebyggelsein-
ventering, Skaraborgs läns museum, 1983

Kulturhistorisk inventering av Tibro tätort, Ska-
raborgs läns museum, 1984

Kulturmiljöinventering - Tibro kommun 1992

Möbelhantverkets bebyggelse i Tibro

Inventering och dokumentation av industrihisto-
riska byggnader och miljöer i Tibro kommun, del
I och del II. Stiftelsen Forsviks industriminne,
2002.

Verkstäder

Kyrkefallavägen 62, Pepparroten 17 och 18,
Bröderna Johanssons Svarveri
Sandholmsgatan 5, Saturnus 25, Enströms
Olstorpsgatan 4, Luna 12 och 13, Hermelund



Fröstorp

Brobolet

Anderstorp

Kyrkefalla kyrka

Ruder

Åreberg

Gäre

Jonsboda

Karlstorp

Ingelsby

Bränningen

Andrénska villan

Storgatan

Brittgården

Enströms

Hermelund

Ruder

Thorsellsgården

Lillegården
Gästgivaregården

Gamla bron

Åreberg

Skyborg

Frydéns

Balteryd

Kronkvarn

Br Johanssons
Svarveri

Karl
sbor

gsba
nan

Karl
sbo

rg

H
jo

Lv 201

Häggetorp

Katrineberg

Södra Centrum

Rv 49

Skattegården

Språttebo

Ti
da
n

Smuleberg

Hörnebo

Skövde

Plangräns

Plangräns

Plangräns

Skala 1:30 000

Värdefull byggnad/miljö

Fyndplats 

Kyrka

Fördjupad övesiktsplan 12.5 Natur- och kulturmiljö

Juni 2003

Tibro tätort Bebyggelse, fyndplatser

03-08-26


