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Översiktsplanering
 Den fysiska planeringen har en stark tradition 

i vårt land. Kommunernas långtgående ansvar 
har gjort att lokala, nationella och på senare tid 
även internationella frågor i Sverige behandlas i 
beslutsprocesser på kommunal nivå. Kommunalt 
självstyre och beslut enligt närhetsprincipen har 
ett av sina tydligaste uttryck i översiktsplanen 
enligt plan- och bygglagen.

EU:s miljöhandlingsprogram betonar den fy-
siska planeringens betydelse och vikten av lo-
kala insatser. Möjligheterna att skapa en hållbar 
utveckling är beroende av att miljö, ekonomi 
och sociala frågor behandlas tillsammans. Först 
då kan människors engagemang tas tillvara och 
politiska program få förankring och trovärdighet 
även inför svåra beslut. 

Samtidigt ökar den enskilda kommunens be-
roende av omgivningen både ekonomiskt, miljö-
mässigt och försörjningsmässigt. Regionala, na-
tionella och internationella frågor får allt större 
betydelse för den enskilda kommunens besluts-
fattande.

Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag, 
som bland annat belyser allmänna intressen och 
kommunens miljösituation. 

Den är också ett handlingsprogram, som visar 
hur kommunen ser på mark- och vattenanvänd-
ning, bebyggelseutveckling mm i kommunens 
olika delar och visar vad medborgarna kan för-
vänta sig i framtiden.

Översiktsplanen är vägledande för efterföl-
jande beslut. Den är inte rättsligt bindande, men 
är tyngre än andra beslutsunderlag genom sin 
föran kring i en planeringsprocess som garanterar 
samråd och insyn. Den förmedlar kommunens 
helhetssyn på samhällsutvecklingen och ska till-
lämpas i beslut både i och utanför kommunen. 

Översiktsplanen är även en överenskommelse 
mellan stat och kommun om hur värden av na-
tionellt intresse kan beaktas och tas tillvara. Den 
utgör en gemensam grund för myndighetsbeslut.

Översiktsplanens nytta
Den fysiska planeringen är sektorövergripande 

och kan bidra till att miljö, ekonomi- och resurs-
hushållningsaspekter i enskilda beslut kan vävas 
samman utifrån lokala förutsättningar. 

Översiktsplanen kan 
•	 rationalisera och förenkla beslutsfattandet genom 

att de enskilda besluten sätts in i sitt sammanhang 
och bidrar till att de blir genomtänkta även med 
en begränsad arbetsinsats

•	 medverka till att nå välfärdsmålen 
•	 förbättra genomslaget för kommunens intentioner 

genom att påverka statliga investeringar och EU:s 
strukturfonder 

•	 mobilisera människor i lokalt utvecklingsarbete 
genom att enskildas initiativ kan tas tillvara i 
planeringsprocessen

Översiktsplanens uppgift är
•	 att medverka till en ändamålsenlig struktur av 

bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder 
och andra anläggningar

•	 att främja goda miljöförhållanden och en långsik-
tig god hushållning med mark- och vattenområ-
den, energi och råvaror

•	 att främja en från social synpunkt god livsmiljö.

Översiktsplanen ska redovisa
•	 de allmänna intressena och särskilt ange hur riks-

intressena ska tillgodoses
•	 de miljö- och riskfaktorer, som kommunen anser 

bör beaktas vid beslut enligt plan- och bygglagen, 
miljöbalken och till balken anknutna lagar

•	 kommunens intentioner för mark- och vattenan-
vändning, hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras

•	 områden för utveckling av landsbygden om dessa 
ligger i strandnära lägen och kommunen har am-
bitionen att underlätta dispens från strandskyddet

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan 
som täcker hela kommunens yta. Tibros gällan-
de översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 
2003-09-22. 

3.1.1  Syfte och planprocess



Översiktsplan för Tibro kommun, antagandehandling jan 2012

   25      

Planprocess
Före beslut om en översiktsplans aktualitet 

ska länsstyrelsen samlat redovisa sådana statliga 
intressen som kan vara av betydelse för kommu-
nens beslut samt ge sin syn på hur dessa förhåller 
sig till planen. Det bör uppmärksammas att ställ-
ningstagandet endast ska avse översiktplanens 
aktualitet. Det innebär ingen ändring av planens 
rekommendationer. 

I detta fall har översiktsplanen uppdaterats och 
reviderats, vilket är betydligt mer omfattande än 
en aktualitetsförklaring.

Planeringsprocessen regleras i plan- och bygg-
lagen. Syftet är att planeringsarbetet ska ske med 
öppenhet	 och	 insyn	 samt	 att	 medborgarinfly-
tandet ska vara starkt. Motiven för detta är att 
beslutsunderlaget blir bättre, att besluten får en 
behövlig förankring samt att det är en självklar 
rättighet att påverka den egna närmiljön.

Förslaget till översiktsplan ska vara föremål 
för samråd med länsstyrelsen och de kommuner 
som berörs av förslaget. Övriga myndigheter 
och sammanslutningar samt enskilda som har 
ett väsentligt intresse av förslaget ska beredas 
tillfälle till samråd. Om planerarna, tillsammans 
med politikerna eller efter politisk förankring, 
tar med invånarna i en öppen och kreativ process 
av fakta insamling bäddar detta för att ingen part 
låser sig för en lösning innan alla motstående in-
tressen	finns	på	bordet.	

Översiktsplanen ska efter samrådsskedet stäl-
las ut under minst 2 månader och därefter antas 
av	kommunfullmäktige.	Se	figur	på	nästa	sida

Kommunstyrelsen ansvarar för att översikts-
planen följs upp i budgetprocessen och att pla-
nen ses över varje mandatperiod.

3.1.1  Syfte och planprocess

Mål
Målen för översiktsplaneringen inom Tibro 

kom mun är att 
•	 skapa medvetenhet om de processer i samhäl-

let, som har stor betydelse för samhällsutveck-
lingen och deras inbördes samband

•	 nå välfärdsmålen och en hållbar utveckling
•	 förbättra genomslaget för kommunens inten-

tioner och ge vägledning åt detalj- och sek-
torsplanering 

•	 skapa och upprätthålla beredskap för föränd-
ringar och skapa handlingsfrihet för beslut i 
framtiden

Strategier
För att nå dessa mål ska översiktsplanen

•	 ses över varje mandatperiod i en demokratisk 
och politisk förankringsprocess

•	 baseras på bevarad och utvecklad kunskap om 
samhällsutveckling, marknad och aktörer

•	 vara tydlig samt beskriva de miljömässiga, 
sociala och ekonomiska konsekvenserna av 
förslaget samt följas upp i kommunens årliga 
budgetarbete
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Planeringsunderlag 
och förslag till uppda-
tering av översiktspla-
nen för Tibro kommun
tas fram 2009-2010

Planen bearbetas 
inför utställningen 
m h t inkomna syn-
punkter.

Bearbetat förslag 
ställs ut våren och 
ånyo hösten 2011 

Utställningsutlåtande 
upprättas efter båda 
utställningarna.

Samråd våren 2010.

Samrådsredogörelse 
upprättas efter sam-
rådet.

Planen antas av kom-
munfullmäktige under 
början av 2012.
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Tillgänglighet till mark o vatten
För att kunna realisera intentionerna i en över-

siktsplan och andra planer är det ofta viktigt att 
kommunen behärskar mark- och vattenområden. 

Förutom ren exploateringsmark kan nämnas 
tätortsnära skogar och utpekade rekreations-
områden	 där	 det	 kan	 uppstå	 intressekonflikter	
mellan friluftsliv och skogsbruk. Attraktiva bad-
stränder och mark för framtida vägar är andra ex-
empel på lägen där markköp har gjorts och kan 
göras om tillfälle ges.

Från nyttjande- och landskapsbildssynpunkt 
kan det vara en fördel om kommunen t ex äger 
och förvaltar friluftsområden som har stor bety-
delse för kommunivånarna. 

Kommunen har mot denna bakgrund köpt in 
mark inom friluftsområdet Rankås när tillfälle 
getts.

Kommunstyrelsen ansvarar för markförvärv 
och kommunens fastigheter.

Mål
•	 Kommunen bör äga mark som behövs för 

framtida expansion av tätorterna samt tät-
ortsinvånarnas behov av friluftsområden och 
eventuella skyddszoner. 

•	 Inom frilufts- och rekreationsområden kan 
det vara angeläget att kommunen också 
förvaltar skogsområdena. I övrigt ska kom-
munen inte driva jord- och skogsbruk.

Strategi
•	 Kommunen kan köpa in erforderlig mark 

för tätorternas behov. Intentionerna i över-
siktsplanen utgör underlag för kommunens 
ställningstagande till markinköp.

•	 Kommunen kan även köpa in mark som ska 
användas för allmänt friluftsändamål och 
som bytesobjekt. Kommunen har i övrigt 
inga anspråk på att äga mark.

•	 Försäljning av kommunal mark bör inte ske 
om den inte är detaljplanelagd som kvarters-
mark. Inte heller bör kommunal mark inom 
400 meter från tätbebyggt eller detaljplane-
lagt område säljas. 
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Kommuntäckande översiktsplan
Nu gällande översiktsplan för Tibro kommun 

antogs av kommunfullmäktige 2003-09-22.    

Fördjupade översiktsplaner
Översiktsplanen kan fördjupas inom geogra-

fiskt	avgränsade	områden	eller	inom	vissa	teman.

Geografiskt avgränsade fördjupningar
Inom	Tibro	 kommun	finns	 två	 fördjupningar	

för tätorterna Tibro och Fagersanna. Båda dessa 
fördjupningar ska gälla parallellt med översikts-
planen tills de ändras.
•	 Tibro tätort, laga kraft 2003-11-22
•	 Fagersanna, tätort laga kraft 2004-01-11

Tematiskt avgränsade fördjupningar
Inom	Tibro	kommun	finns	 två	 tematiska	för-

djupningar en för kommunikationer utmed väg 
49 kopplat till Fagersanna samt en angående 
Vindkraft och annan energiförsörjning för hela 
kommunen. Båda dessa fördjupningar ska gälla 
parallellt med översiktsplan inom resp ämnes-
område.
•	 Temastisk fördjupning av översiktsplanen för 

Fagersanna - kommunikationer, antagen i april 
2009.

•	 Vindkraft och annan energiförsörjning. Planen 
antas sannolikt i jan-febr 2012.

Områdesbestämmelser
För begränsade områden som inte omfattas 

av detaljplan kan områdesbestämmelser antas 
för att säkerställa att syftet med översiktsplanen 
uppnås eller att ett riksintresse enligt 3 eller 4 
kap. miljöbalken tillgodoses.

Områdesbestämmelser har upprättats för Präst-
bergsområdet i Fagersanna. Bestämmelserna an-
togs 1987. För området har även en skötselplan 
upprättats och antagits.

Detaljplan
Nästa steg i planhierarkin är detaljplaner som 

reglerar markanvändningen och hur byggandet 
får ske i detalj. Tibro kommun har ca 160 de-
taljplaner i Tibro tätort, ca 35 planer för Fager-
sanna och enstaka planer för vissa delar av lands-
bygden.

Mål
•	 Översiktsplanen ska hållas aktuell och vara 

handlingsinriktad.

Strategier
•	 Den kommunomfattande översiktsplanen ska 

minst aktualitetsförklaras en gång per mandat-
period.

•	 De fördjupade översiktsplanerna ska uppdate-
ras när detta bedöms påkallat.

•	 Planens mål och strategiavsnitt ska följas upp 
i budgeten.

Rekommendationer
•	 Fördjupningarna för Tibro och Fagersanna 

tätorter ska gälla parallellt med denna plan 
tills de ändras.

•	 Vid uppdatering av fördjupningen för Fager-
sanna ska fördjupningsområdet utökas till att 
även omfatta Bråbacka enligt kartan till höger. 

•	 Den tematiska fördjupningen för Fagersanna 
gällande kommunikationer föreslås komplet-
tera avsnittet kommunikationer i den antagna 
planen för Fagersanna. Den tematiska fördjup-
ningen för vindkraft och annan energiförsörj-
ning föreslås komplettera den uppdaterade 
översiktsplanen inom temat energi. 

Litteratur och källor
•	 Översiktsplanen för Tibro kommun, antagen av 

kommunfullmäktige 2003-09-22.
•	 Fördjupad översiktsplan för Tibro tätort, antagen 

av kommunfullmäktige 2003-10-27.
•	 Fördjupad översiktsplan för Fagersanna tätort, 

antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15.
•	 Detaljplaneregister mm.
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A

B

Översiktsplan 
Tibro kommun

4.1 Gällande fysiska planer
Översiktliga planer

Skala 1:140 000

A

B

Fördjupad översiktsplan  för Tibro tätort

Fördjupad översiktsplan för Fagersanna tätort

Tematisk fördjupning  kommunikationer för Fagersanna tätort

Förslag till utökning av fördjupad översiktsplan för Fagersanna

Sept 2009
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Ansvar
I Sverige har kommunerna planmonopol vil-

ket bl a innebär att kommunen kan och ska upp-
rätta detaljplaner när så behövs. 

Kommunen har även fattat beslut om vilka 
områden som ska ses som samlad bebyggelse 
och därmed omfattas av särskilda regler för 
bygglov.

Begreppet detaljplan
Följande bestämmelser angående upprättande 

av detaljplan anges i plan- och bygglagen (PBL). 
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse 
och reglering av bebyggelsemiljöns utformning 
ska enl PBL 4 kap 2 § ske genom detaljplan för:
•	 Ny sammanhållen bebyggelse om reglering behö-

ver ske i ett sammanhang.
•	 Bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om 

regleringen behöver ske i ett sammanhang. 
•	 Ny enstaka byggnad eller byggnadsverk vars an-

vändning får betydande inverkan på omgivningen 
eller som ska förläggas inom ett område där det 
råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, 
om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i 
samband med prövning av ansökan om bygglov 
eller förhandsbesked.

Inom	detaljplanelagda	områden	finns	precise-
rade och juridiskt fastlagda regler för hur marken 
får användas och bebyggas.

Då en detaljplan upprättas och antas, ställs 
mycket höga krav på rättssäkerhet och demo-
kratiskt	 inflytande.	Hur	processen	ska	gå	 till	är	
ingående beskrivet i PBL.

Gällande fysiska planer
Benämningen detaljplan används sedan 1987 

även för stadsplaner och byggnadsplaner. Gäl-
lande	detaljplaner	finns	i	Tibro	kommun	för	tre	
områden utanför Tibro och Fagersanna tätorter. 
Dessa är Söroset, Kylvanäs och Bråbacka, se 
kartan. Detaljplanearbete pågår även för vind-
kraft på Lunnekullen.

Sammanhållen bebyggelse
”Sammanhållen bebyggelse” har betydelse vid 

tolkning av reglerna för bygglovplikt enligt plan- 
och bygglagen. Sammanhållen bebyggelse är en 
grupp av bostadshus, butiker, industribyggnader 
mm (ej uthus) på tomter som gränsar mot var-
andra eller gemensam väg. Inom sammanhållen 
bebyggelse är bygglovplikten nästan densamma 
som inom detaljplanelagt område. Utanför sam-
manhållen bebyggelse får ägare till en- och två-
bostadshus utan bygglov uppföra mindre till-
byggnader, komplementbyggnader, murar, plank 
mm. 

Kartan visar kommunens tolkning av vad som 
är sammanhållen bebyggelse utanför detaljpla-
nelagt område.

Litteratur och källor
•	 Byggnadsnämndens beslut om sammanhållen 

bebyggelse.
•	 Samhällsbyggnads planarkiv.

Mål
•	 Kommunen ska hålla god planberedskap för 

förutsägbara behov såsom bostäder, industri, 
handel m m. 

Strategier
•	 Detaljplaneinstrumentet ska tillämpas så att 

bygglov i form av mindre avvikelse undviks.

Rekommendationer
•	 Tillkommande eller förändrad byggnation 

inom sammanhållen bebyggelse ska utformas 
och placeras på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till landskapsbilden samt till kultur-, 
natur- och miljövärdena på platsen. (gäller 
generellt)

•	 För områden med sammanhållen bebyggelse 
ska detaljplanläggning övervägas, särskilt i 
samband med en utökning av områdena.  

•	 Möjligheterna att skydda bebyggelsen och det 
omgivande kulturlandskapet i Höghult med     
t ex områdesbestämmelser ska övervägas.
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Karlsborg

Karlsborgs kommun
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Skövde kommun

Översiktsplan
Tibro kommun

4.2 Gällande fysiska planer
Detaljplan, tätare bebyggelse

Skala 1:140 000

D2D3

D4

D5

D1

D1  Tibro tätort
D2  Fagersanna 
D3  Bråbacka
D4  Kylvanäs
D5  Söroset
D6  Prästbergsområdet (Områdesbestämmelser)

Sammanhållen bebyggelse

Höghult (13)

Fagersanna/Skeastan (12)

Fagersanna/Bjurbacken (11)

Björkudden (10)

Klockarebolet (9)

Sånna (6)

Kulabäck (7)

Hästhagen (8)

Bäckaskog (1)

Anderstorp (2)

Rankås (3)

Ruder/Dungen (4)

Hönsa (5)

Sept 2009

D6



Översiktsplan för Tibro kommun, antagandehandling jan 2012

    32      

Mark och vatten
Kommunen upptar en areal av ca 220 kvadrat-

kilometer, varav vattenarealen är ca 18 kvadrat-
kilometer. 

En större del av kommunens areal täcks av 
skog, mest barrskog. En utlöpare av Hökensås 
slutar med Lunnekullen strax söder om Örlen.  
Lövskogens utbredning är obetydlig. Större löv-
skogsområden	finns	numera	endast	i	omedelbar	
närhet av bebyggelse och t ex i Spännefallaom-
rådet söder om Tibro tätort samt mellan Lakenäs 
och Hultåsen öster om Örlen. 

Åkermark dominerar i slättlandet i västra de-
len av kommunen. Marken i slättlandet förhöjs 
här och där av vidsträckta sand- och moränfält, 
som sällan överstiger omgivande mark med mer 
än 20-30 meter.

Slätten ligger mellan 105-115 meter över ha-
vet. Kommunens högsta punkt ligger sydost om 
Ransbergs kyrka, ca 240 meter över havet och 
den	lägsta	punkten	finns	strax	norr	om	Örlen,	ca	
95 meter över havet.  

Sjön Örlen, kommunens största sjö, är belägen 
i kommunens nordöstra del och utgör ca 8 % av 
kommunens yta. Sjön har ett största djup om ca 
25	meter.	I	övrigt	finns	ett	10-tal	småsjöar,	mes-
tadels i skogsbygd. 

Ån Tidan rinner in i kommunen från sydväst, 
på en höjd av ca 115 meter över havet, och ut i 
nordväst, på en höjd av ca 100 meter över havet. 
Tidans längd genom kommunen är 17 kilometer. 
Utöver	Tidan	finns	ett	antal	små	åar	och	bäckar.

Kommunens areal tillhör två större avrinnings-
områden.	Tidan	och	dess	biflöden	rinner	till	väs-
terhavet	via	Vänern.	Örlen	och	dess	biflöden	rin-
ner till Östersjön via Vättern.

Befolkning
Kommunen bildades 1971 och består av två 

församlingar - Tibro och Ransberg. Kommunen 
utgör idag en väl fungerande administrativ enhet.

Centralorten i kommunen är Tibro tätort. Här 
bor ca 8000 av kommunens ca 10 700 invånare.

Fagersanna är kommunens andra tätort i stor-
leksordning med ca 700 invånare och Hönsa den 
tredje med ca 100 invånare.

Resten av kommunen är landsbygd. Sydväs-
tra delen är jordbruksbygd och nordöstra delen 
består huvudsakligen av skogsbygd. Små by-
bildningar	finns	såväl	inom	jord-	som	skogsom-
rådena.	Dessutom	finns	 ett	 antal	 sommarstuge-
områden runt sjön Örlen. Företrädesvis vid sjöns 
södra, västra och norra stränder.

Enbostadshus utgör en betydande del av den 
befintliga	bostadsbebyggelsen.	Boende-	och	ut-
rymmesstandarden i kommunen är hög. 

Näringsliv
Tibro domineras av tillverkningsindustri hu-

vudsakligen möbelindustri och underleverantö-
rer till dessa. Huvuddelen av kommunens före-
tag är belägna inom Tibro tätort. Endast ett fåtal 
mindre företag är belägna utanför tätorten där 
jord- och skogsbruket de viktigaste näringarna.

Infrastruktur 
Riksväg 49 (mellan Skara–Skövde–Tibro–

Karlsborg–Askersund) genomkorsar kommu-
nen i väst-östlig riktning och väg 201 (mellan 
Mariestad–Hjo) i nord-sydlig riktning.

Banvallen för den tidigare järnvägen mellan 
Skövde och Karlsborg, korsar genom kommu-
nen i väst–östlig riktning. Banvall och bangård 
delar både Tibro och Fagersanna tätorter i två 
delar.	 Järnvägstrafiken	har	upphört	 sedan	 länge	
och delar av anläggningen är borttagen. Se även 
kap 3.11.6.

Service
Kärnan	i	kommunens	serviceutbud	finns	i	Tibro	
tätort, såväl vad gäller kommersiell som offent-
lig service. Se även kap 3.9.1.

3.2.1  Tibro kommun - översikt



Översiktsplan för Tibro kommun, antagandehandling jan 2012

   33      

Transporter, pendling
Till	Tibro	tätort	liksom	Fagersanna	finns	goda	

förbindelser	 med	 kollektivtrafik.	 Fler	 personer	
pendlar ut från kommunen än in. Det vill säga 
att Tibro är således mer boendeort än arbetsort.  

Varutransporter sker huvudsakligen på lastbil. 

3.2.1  Tibro kommun - översikt
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Bakgrund
I den allmänna miljödebatten hävdas behovet 

av att så många som möjligt går in för en mer 
miljövänlig livsstil. Det kan vara allt från att an-
vända mindre miljöbelastande fordon, tvättme-
del, gödningsmedel mm till att sortera sopor och 
kompostera. Ortsstorlek, näringsliv, kommunens 
natur-	och	kulturgeografi	är	 förhållanden	som	i	
hög grad påverkar insatserna för att uppnå ett 
hållbart samhälle.

I det glest befolkade Tibro med få tätorter om-
givna	 av	 landsbygd,	 finns	 goda	 förutsättningar	
att åstadkomma relativt enkla kretsloppslös-
ningar mellan tätort och landsbygd. 

Aktörer och mål
Riksdagen beslutar om lagar och anger i dessa 

de mål som ska uppnås i samhället. Riksdagen 
har bl a beslutat om nationella miljökvalitets-
mål. Länsstyrelserna har utvecklat regionala mål 
som är baserade på de nationella. 

Sektorsmål utformas av myndigheter, organi-
sa   tioner och företag som verkar inom en gemen-
sam	 samhällssektor.	 Trafikverket	 arbetar	 t	 ex	
efter transportpolitiska mål för en hållbar infra-
struktur.	Enligt	prop	2008/09:93	finns	ett	 funk-
tionsmål (tillgänglighet) och ett hänsynsmål (sä-
kerhet, miljö och hälsa). 

De nationella och regionala miljökvalitetsmå-
len liksom sektorsmålen utgör underlag för kom-
munens planering. Kommunerna har det övergri-
pande ansvaret för att den lokala utvecklingen 
utgår från miljökvalitetsmålen.

Nationella mål 
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att 

främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillför-
säkras en hälsosam och god miljö. En sådan ut-
veckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra 
och bruka naturen är förenad med ett ansvar för 
att förvalta naturen väl.

Riksdagen har i plan- och bygglagen lagt fast 
att planläggningen ska syfta till att främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda so-
ciala levnadsförhållanden och en god långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människor i dagens sam-
hälle och för kommande generationer. Detta ska 
ske med beaktande av den enskilda människans 
frihet. 

Regionala mål 
Länsstyrelsen har formulerat regionala miljö-

kvalitetsmål i rapporten 2008:37. Målen har del-
vis samma lydelse som de nationella men är mer 
anpassade till den regionala nivån.

 De regionala miljökvalitetsmålen beskriver 
den kvalitet eller det tillstånd för miljön samt na-
tur- och kulturresurserna som krävs för långsiktig 
ekologisk hållbarhet. De 16 nationella respektive 
de regionala miljökvalitetsmålen är följande:

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten med god kvalitet 
10. Hav i balans, levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö (nationellt mål) 
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt och djurliv

I miljökonsekvensbeskrivningen, sid 158, har 
planens förhållande till relevanta miljömål enligt 
ovan beskrivits kortfattat.

3.3.1  Hållbar  utveckling
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Miljökvalitetsnormer i Sverige
En miljökvalitetsnorm är en föreskrift om 

lägsta acceptabla miljökvalitet hos exempel-
vis	mark,	 vatten	 eller	 luft	 inom	 ett	 geografiskt	
område. Normerna är juridiskt bindande. Miljö-
kvalitetsnormer behandlas i miljöbalkens 5 kap 
(SFS 1998:808) och har hittills införts i Sverige 
enligt förordningarna SFS 2001:527 (utomhus-
luft),	 SFS	 2001:554	 (fisk-	 och	 musselvatten),	
SFS 2004:675 (omgivningsbuller) och SFS 

2009:660	 (vatten).	 Utöver	 dessa	 finns	 även	 ett	
antal gällande EU-normer som ej redovisas här. I 
tabellen nedan redovisas gällande nationella mil-
jökvalitetsnormer. För varje miljökvalitetsnorm 
finns	 angivet	 tröskelvärden	 som	 indikerar	 när	
mätningar och/eller beräkningar bör göras för 
att kontrollera hur halterna/nivåerna förhåller sig 
till gränsvärdena. De normer som bedöms bli fö-
remål för åtgärder i Tibro kommun, avser i första 
hand miljökvalitetsnormer för vatten. 

Ämne Gränsvärden Kommentar
Kvävedioxid och 
kväveoxider

40 µg/m3 som årsmedelvärde. Får ej överskridas

60 µg/m3 som dygnsmedelvärde. Får överskridas högst 7 gånger per ka-
lenderår.

90 µg/m3 som timmedelvärde. Får överskridas högst 175 gånger per 
kalenderår, dock max 200 µg/m3 under en 
timme högst 18 gånger per kalenderår.

PM 10 40 µg/m3 som årsmedelvärde. Får överskridas 35 gånger per kalen-
derår.

50 µg/m3 som dygnsmedelvärde. Får ej överskridas.

Svaveldioxid 100 µg/m3 som dygnsmedelvärde. Får överskridas högst 7 gånger per ka-
lenderår, dock max 125 µg/m3 mer än 3 
gånger per kalenderår.

200 µg/m3  som timmedelvärde. Får överskridas högst 175 gånger per 
kalenderår dock max 350 µg/m3 under en 
timme mer än 24 gånger per kalenderår.

Kolmonoxid 10 µg/m3 som dygnsmedelvärde.

Ozon 120 µg/m3 som dygnsmedelvärde. Får ej överskridas efter 31 dec 2009.

18 000 µg/m3 beräknat enligt expone-
ringsindex AOT 40 som genomsnitt under 
en 5-årsperiod.

Får ej överskridas efter 1 jan 2010.

6 000 µg/m3 beräknat enligt exponerings-
index AOT 40 som genomsnitt under en 
5-årsperiod. 

Får ej överskridas efter 1 jan 2019.
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Nuvarande förhållanden
Luft

Kommunens bedömning är att ingen miljö-
kvalitetsnorm för luft överskrids inom kommu-
nens gränser. Mätningar har dock inte utförts.

Buller
Bullerstörningar förekommer inom Tibro 

kommun	mestadels	orsakade	av	 trafiken	på	ga-
tor	 och	 vägar.	 Då	 trafikmängderna	 är	 relativt	
små	 i	 Tibro	 utgör	 trafikbuller	 inte	 något	 stort	
problem. Flygverksamheten i Karlsborg orsakar 
störande buller framförallt i Fagersannaområdet, 
som ligger i start- och landningsbanans förläng-
ning. Bullersituationen studeras i samband med 

Bly 0,5 µg/m3 som årsmedelvärde. Får ej överskridas.

Bensen 5 µg/m3 som årsmedelvärde. Får ej överskridas efter 1 jan 2010.

Arsenik 6 nanog/m3 som årsmedelvärde. Får ej överskridas efter 31 dec 2012.

Kadmium 5 nanog/m3 som årsmedelvärde. Får ej överskridas efter 31 dec 2012.

Nickel 20 nanog/m3 som årsmedelvärde. Får ej överskridas efter 31 dec 2012.

Bens(a)pyren 1 nanog/m3 som årsmedelvärde. Får ej överskridas efter 31 dec 2012.

Buller Omgivningsbuller får inte medföra skad-
liga effekter på människors hälsa.

Kommuner med mer än 100000 invånare, 
Trafikverket och Luftfartsstyrelsen skall 
senast 30 juni 2012 ha kartlagt resp bul-
lersituation. Åtgärdsprogram ska faststäl-
las senast den 18 juni 2013.

Ytvatten 1) God ekologisk och kemisk status i na-
turliga vatten som sjöar och vattendrag. 
Statusen får inte försämras.

Senast 2015, alternativt 2021.

God ekologisk potential och kemisk 
status i konstgjorda eller kraftigt modifie-
rade vatten. Status och potential får inte 
försämras.

Senast 2015, alternativt 2021.

Grundvatten 1) God kemisk grundvattenstatus. Senast 2015, alternativt 2021.
God kvantitativ grundvattenstatus. Senast 2015, alternativt 2021.

detaljplane läggning, utredningar och vid enskil-
da klagomål. Åtgärder vidtas där skadliga effek-
ter på människors hälsa kan befaras. 

Vatten, Se avsnitt 3.13.

Prioriterade miljösatsningar
Ett miljöpolitiskt program för kommunens 

miljöarbete antogs 2010-02-22. Kommande sats-
ningarna på miljöåtgärder har sorterats in under 
följande prioriterade miljöområden:
•	 Effektivare energianvändning och miljövänligare 

transporter.
•	 Giftfria naturresurser och resurssnåla kretslopp.
•	 Hushållning med mark, vatten och en god be-

byggd miljö.

3.3.1  Hållbar  utveckling

Miljökvalitetsnormer för luft- , ljud- och vattenmiljö. 1) Se kap 3:13.
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Mål och strategier
•	 Kommunens miljöpolitiska program ska 

följas, följas upp och uppdateras i takt med 
att nya mål tillkommer och hur det praktiska 
miljöarbetet fortskrider.

•	 Kommunens naturmiljöprogram ska utgöra 
en viktig grund för all fysisk planeringen 
inom kommunen.

•	 Kommunen ska verka för att relevanta åtgär-
der vidtas med syfte att förbättra vatten- och 
luftkvaliteten i kommunen. 

•	 Den tematiska fördjupningen av översiktspla-
nen angående ”Vindkraft och annan energi-
försörjning ska ligga till grund för kommu-
nens energipolitik.

•	 Kommunen ska verka för närproduktion av 
livsmedel och använda närproducerat i sin 
verksamhet.

Med utgångspunkt i målområdena har ett an-
tal övergripande mål formulerats och brutits ner i 
delmål. Delmålen är förhållandevis konkreta och 
graden av uppfyllelse ska kunna mätas.

Övrigt miljöarbete
Nedanstående punkter beskriver andra eller 

kompletterande miljöfrågor som är angelägna 
för kommunens miljöarbete.

Flora/fauna – biologisk mångfald 
Kommunens arbete med skydd och åtgärder 

för  natur, biologisk mångfald och kultur behand-
las i avsnitt 3:16. Ett nytt naturmiljöprogram för 
hela kommunens yta har tagits fram. Program-
met anger mer detaljerat var kommunens natur- 
och	kulturvärden	finns	och	hur	de	ska	beaktas.	

Vatten- och luftkvalitet
Kväve och fosfor förvandlas från resurs till 

förorening på sin väg från land till hav - via 
mark läckage och avloppsvatten. Ämnena bidrar 
till övergödning. Kväve läcker också till atmos-
fären	från	t	ex	trafikavgaser	och	stallgödsel	och	
förorsakar försurning via regn. För att kunna sät-
ta	 in	rätt	åtgärder	bör	kväve-	och	fosforflödena	
i kommunen analyseras. Se även avsnitt 3.13.1, 
Grund- och ytvatten.

Bioavfall
Problemen med hushållsavfall är idag många. 

Soptransporter utgör en stor del av miljöstör-
ningen och kostnaden för renhållningen. Hus-
hållssopor skickas idag till Skövde för bränning. 
Organiskt avfall som lätt kan brytas ned bör kun-
na behandlas lokalt genom rötning eller kompos-
tering. Se även avsnitt 3.13.5, Avfall.

Bioenergi
En ökad användning av förnybar energi i oli-

ka former är en förutsättning för en hållbar ut-
veckling. Om bioenergi ersätter fossila bränslen 
minskar växthuseffekten. En ökad användning 
av bioenergiråvara kan medföra andra positiva 
effekter t ex ökad sysselsättning. En övergripan-
de energiplan för hela kommunen håller på att 
tas fram. Se även avsnitt 3.12.1.

Lokal livsmedelsproduktion
Sveriges livsmedelsproduktion svarar för en 

betydande del av landets energiförbrukning. 
Förhållandet mellan insatt energi till livsmedels-
systemet och uttagen energi ur födan är idag ca 
10:1 att jämföras med 1:1 vid sekelskiftet. I ut-
vecklingsländer är förhållandet det motsatta eller 
1:10, d v s uttagen energimängd är 10 ggr så stor 
som insatt energimängd. 

Eftersom den insatta energimängden i livs-
medelssystemet delvis baseras på fossil energi, 
betyder det att livsmedelssystemet i hög grad bi-
drar till växthuseffekten.

Närproduktion och färre steg i kedjan mellan 
producent och konsument kan bidra till att mins-
ka resursförbrukningen. Se även avsnitt 3.7.4, 
Näringsliv - areella näringar.

3.3.1  Hållbar  utveckling

Litteratur och källor
•	 Miljöbalken.
•	 Miljömål för Västra Götalands län, 2008:37.
•	 Svenska miljömål (prop. 1997/98:145), antagen 

av riksdagen 1999-04-29. 
•	 Miljökvalitetsmål, SNV 2010.
•	 Miljöpolitiskt program för Tibro, 2010-02-22.
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Lagrum och områden
Riksintressen regleras i miljöbalken 3 kap. 

Länsstyrelsen föreslår områden i samråd med 
kommunen och Naturvårdsverket då man tar 
ställning till de områden som är av riksintresse.

Naturvård
Naturvårdsverket har beslutat att fem områ-

den i kommunen är av riksintresse för naturvård. 
Härutöver	finns	fyra	Natura	2000-områden	som	
också utgör riksintresseområde. Se karta och be-
skrivning på sidorna 44-45.

1. Del av Örlendalen – Mölltorpsplatån.
”Tappningsväg för Baltiska issjön. Randbildningar 

med komplicerad uppbyggnad, värdefulla för tolk-
ningen av inlandsisens avsmältning. Mycket tydliga 
strandbildningar på olika nivåer.”

2. Rankåsområdet.
”Isälvsavlagringar med varierande ytformer, bl a 

dödisgropar, raviner och åsar. Extrema hydrologiska 
förhållanden. Källkärr, källgölar och barrsumpsko-
gar.	Intressant	våtmarksflora.”

3. Habolstorp – Tolsby.
”Stora arealer betad våtmark. Översvämningsmar-

ker.	Värdefull	fågellokal.	Intressant	flora	och	kultur-
landskap.”

4. Ruderskogen
Beskrivning	av	området	finns	 i	 avsnitt	 3.5	under	

rubrikerna Natura 2000-områden och Naturreservat.

5.   Degermossen
Stor,	 väsentligen	 opåverkade	 mosseplan,	 flera	

stora hydrologiskt orörda och botaniskt intressanta 
laggar och dråg samt betydelsefull fågelfauna gör att 
detta område har högsta tänkbara naturvärde.

Försvaret
Länsstyrelsen har redovisats försvarets riks-

intresseområden på en bilaga hörande till en 
skrivelse som utsänts till berörda kommuner 
2011-02-10. Kartan på nästa sida visar inte nå-
got avgränsat riksintresse inom Tibro kommun. 
Länsstyrelsen säger dock i en kommentar att yt-

avgränsningar och värdebeskrivningar håller på 
att tas fram av försvaret. 

Länsstyrelsen har i samma material redovisat 
samrådsområde för byggnader och anläggningar 
med anledning av försvarets övnings- och skjut-
fält	 samt	 samrådsområden	 för	målflyg	 och	 s	 k	
stoppområden för vindkraft. Dessa områden ut-
gör inte riksintressen enligt länsstyrelsens redo-
visning men redovisas ändå av helhetsskäl i detta 
sammanhang. Åtgärder inom dessa områden kan 
indirekt påverka riksintresset för försvaret. 

Av redovisningen framgår att samrådsområ-
dena berör mindre områden i kommunens östra 
delar medan stoppområdet omfattar hela kom-
munens yta. Se kommande uppslag.

Försvaret själv har föreslagit att följande text 
bör införas i översiktsplanen.

Riksintresset för totalförsvarets militära del

”Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 
kap 9 § andra stycket miljöbalken) kan i vissa 
fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra 
fall inte. Dels finns områden i form av övnings- 
och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öp-
pet, dels områden som av sekretesskäl inte kan 
redovisas öppet. De senare har oftast koppling 
till spanings-, kommunikations- och underrättel-
sesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är 
i olika omfattning berörda av riksintresset. 

Tibro kommun berörs av riksintresset Karlsborgs 
flygplats och kravet på hinderfrihet runt flygplat-
sen. Hela kommunens yta berörs. I övrigt inom 
kommunen kan riksintresset framför allt påver-
kas av uppförande av höga byggnadsobjekt som 
master och vindkraftverk. Därför bör Försvars-
makten kontaktas i tidigt skede i sådana plan-, 
bygglovs- och miljötillståndsärenden. Hela lan-
dets yta är samrådsområde för objekt högre än 
20 m utanför och högre än 45 m inom tätort.”
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Tibro kommun har markerats med blå yta på kar-
torna ovan, vilka är hämtade från länsstyrelsens 
skrivning 2011-02-10.
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att skador på de geologiska och biologiska 
intressena minimeras.

Habolstorp - Tolsby
•	 I området utmed Tidan ska ingen täktverksam-

het tillåtas. Tillkommande bebyggelse ska 
med ges endast i samband med pågående mark-
användning. 

Ruderskogen
•	 Exploatering ska inte tillåtas inom detta om-

råde.

Mål
•	 Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan skada det aktuella intres set.
•	 Viss exploatering ska kunna ske förutsatt att 

riksintresset inte skadas påtagligt.

Rekommendationer

Generellt
•	 Åtgärder som påtagligt kan skada de aktuella 

riksintressena ska inte medges. Sådana åtgär der 
kan bestå i husbyggnation, fyllning, schakt-
ning, dikning, täktverksamhet, vindkraft-
verk, vägar mm. I den mån kommunal till-
ståndsprövning i sådana fall blir aktuell ska 
kommunen före beslut samråda med läns sty -
relsen och i vissa fall försvaret. Därvid ska 
bland annat avgöras om den fortsatta handlägg-
ningen av ärendet kräver detaljdokumentation 
av t ex geovetenskapliga intressen, tekniska 
analyser mm för den aktuella åtgärden och 
platsen.

•	 Nya grustäkter ska inte tillåtas. Fortsatta grus-
uttag	får	således	förekomma	endast	i	befintliga	
täkter, antingen för fullbordande i enlighet 
med redan godkända täktplaner eller efter ny 
tillståndsprövning	för	utvidgning	av	befintliga	
täkter. Grus- och annan täktverksamhet inom 
skyddsområden för vattentäkter ska behandlas 
mycket restriktivt.

Örlendalen - Mölltorpsplatån
•	 Del av området Örlendalen-Mölltorpsplatån 

kan komma att påverkas av ev framtida exploa-
tering vid Levinsgården. Stor hänsyn ska tas 
till riksintresset. Samråd ska ske med länssty-
relsen tidigt i planprocessen.

Rankås
•	 I Rankåsområdet ska tillkommande bebyggelse 

endast tillåtas för fritidsintressets eller de verk-
samma företagens behov. Bostadsbyggande 
kan	därutöver	medges	i	anslutning	till	befintlig	
bostadsbebyggelse.

• Fritidsintressen ska på lämpligt sätt kombine-
ras med riksintresset genom att anläggningar 
för det rörliga friluftslivets behov förläggs så, 

Litteratur och källor
•	 Naturvårdsverkets beslut om riksintressen.
•	 Naturvårdsverkets beslut om utvidgning av riks-

intresseområden, 2000-02-09.
•	 Försvarets yttrande.
•	 Översyn av Försvarsmaktens redovisning av 

samrådsområden, riksintressen för totalförsva-
rets militära del enligt 3 kap 9 § miljöbalken, lst 
2011-02-10.
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Strandskydd
Strandskydd syftar enligt miljöbalken, kap 7, 

§§ 13-18 till att dels trygga allmänhetens tillträ-
de till strandområden för friluftsliv, dels till att 
bevara goda livsvillkor för växter och djur. Inom 
sådana områden råder bl a förbud mot uppföran-
de av ny byggnad, ändra användning för att till-
godose annat ändamål eller på något sätt ta mark 
i anspråk så att man avhåller allmänheten från att 
röra sig där, eller utföra annan anläggning som 
hindrar allmänhetens tillträde till området.

Från och med 2009-07-01 gäller nya regler för 
dispensgivning mm, vilket framgår nedan.
•	 Kommunerna har ansvar för att besluta om dis-

penser och upphävande av strandskydd i detalj-
planer.

•	 Kommunerna kan peka ut områden för lands-
bygds utveckling i strandnära lägen där det ska 
vara lättare att få dispens än generellt.

•	 Vid varje beslut om dispens eller upphävande ska 
lämnas en fri passage för allmänheten.

•	 Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddsintresset 
vid kommunal planläggning.

•	 Länsstyrelsen kan överpröva kommunala dispen-
ser och upphävande av strandskyddet i detaljplan.

•	 Länsstyrelsen ska före 2014 se över och ta nya 
beslut om strandskyddets omfattning. 

Generellt strandskydd
Enligt miljöbalken gäller generellt strand-

skydd vid sjöar och vattendrag intill 100 meter 
från strandlinjen. Länsstyrelsen har beslutat om 
följande utvidgning och begränsning av strand-
skyddet.

Utökat strandskydd
Runt sjön Örlen och Kopparsjön är strand-

skyddet utvidgat till 200 meter.

Begränsning av strandskyddet 
Generellt strandskydd gäller endast för sjöar 

och vattendrag som är markerade med blå strand-
linje	 på	 den	 senaste	 upplagan	 av	 topografiska	
kartan. Där vattendrag övergår till ett enkelstreck 
upphör strandskyddet.

Biotopskydd
Biotop är ett ekologiskt begrepp för ett område 

med en enhetlig miljö och med vissa bestämda 
djur och växter.  

Vissa biotoper kan efter beslut av regeringen 
eller av regeringen utsedd myndighet få ett lag-
stadgat skydd. Skogsstyrelsen har enligt miljö-
balken kap 7 § 11 beslutat om biotopskydd för 
sex områden på tillsammans ca 5-6 ha. De sex 
områdena	finns	på	 fastigheten	Spethult	1:10	 (2	
st), Noloset 1:8, Karlshaga 8:1 och Spännefalla 
1:22. Se kartan. 

Enligt lagen får arbetsföretag som kan skada 
naturmiljön inte utföras inom sådana mindre 
mark- och vattenområden (biotoper) som utgör 
livsmiljö för utrotningshotade djur- och växtar-
ter eller som annars är särskilt skyddsvärda.   

Generellt biotopskydd
Utöver de biotopskydd som Skogsstyrelsen 

fattar	beslut	om,	finns	ett	antal	landskapselement	
i jordbrukslandskapet som har ett generellt bio-
topskydd enligt miljöbalken 7 kap 5 §. Dessa är 
bl a alléer, stenmurar, åkerholmar, odlingsrösen, 
öppna diken och andra småvatten.

Mål
•	 Lagstiftningens syfte med strand- och biotop-

skydden ska beaktas vid planering och 
dispens  givning.

Strategier
•	 Strandskyddsdispens	ska	föregås	av	kvalifice-

rad analys och bedömning.
•	 Vid exploatering intill biotopskyddat område 

eller objekt ska Skogsstyrelsen eller Länssty-
relsen rådfrågas om hur området eller objektet 
påverkas.

Rekommendationer
•	 Kommunen ska medge undantag från strand-

skyddsbestämmelserna när särskilda skäl 
föreligger.

•	 Kommunen ska kunna medge exploatering i 
de LIS-områden som pekats ut i kapitel 3.8.1.
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Litteratur och källor
•	 Skogsstyrelsens beslut om bio-

topskydd.
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Natura 2000 - områden
Varje medlemsland i EU har valt ut områden 

som innehåller sådana livsmiljöer och/eller arter 
som	finns	listade	i	bilagor	till	direktiven.	Dessa	
områden bildar ett ekologiskt nätverk av skyd-
dade områden i Europa. Natura 2000-områden är 
skyddade enl 7 kap 27 § miljöbalken och utgör 
riksintresse.

För naturvård inom EU gäller bl a 1979 års 
direktiv om bevarandet av vilda fåglar (fågel-
direktivet), och 1992 års direktiv om bevarande 
av livsmiljöer, vilda djur och växter (habitat-
direktivet).

Klassificering
Natura	2000-områden	klassificeras	som:

•	 SCI (Sites of Common Interest) vilket betyder att 
de är värdefulla enligt habitatdirektivets kriterier. 

•	 SPA (Special Protection Area) då de är skydds-
värda enligt fågeldirektivet.

På förslag från Naturvårdsverket och länssty-
relsen beslutade regeringen den 30 juni 1997 
godkänna Ruderskogen som ett Natura 2000-om-
råde. Ruderskogen är en sumpskog på 32 ha, be-
lägen söder om Rankås riksintresseområde.

Den 23 maj 2001 beslutade regeringen god-
känna Gärebäcken som ett Natura 2000 område. 
Bäcken är livsmiljö för bl a öring och området 
runt bäcken består av löv- och blandskog.

Därefter har beslut tagits om ytterligare två 
om råden nämligen Svebråta-Hedvigsnäs och År-
te kärr.

I enlighet med ändringar i miljöbalken ska 
Natura 2000-objekt ha samma skyddsstatus som 
riksintressen.

Naturreservat
Ruderskogen är även naturreservat enligt 7 

kap 4-8 §§ miljöbalken efter beslut av länssty-
relsen 2000-11-16. För del av Rankåsområdet 
pågår reservatsbildning.

Naturminne   
Två fridlysta ekar på fastigheten Spethult 4:1 

utgör naturminne enligt 7 kap 10 §. 

Fornlämningar              
Enligt lagen om kulturminnen är det en na-

tionell angelägenhet att skydda och vårda vår 
kulturmiljö. Såväl enskilda som myndigheter 
ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmil-
jön. Fornlämningar är skyddade enligt lag och 
får inte skadas. Skyddet gäller även ej synliga 
fornlämningar. Varje fornlämning omges av ett 
respektavstånd av varierande längd som ska be-
aktas.

Kyrkor och begravningsplatser
Ransbergs och Kyrkefalla kyrka med tillhö-

rande begravningsplatser, vilka är anlagda före 
1940 skyddas enligt kulturminneslagen.

Aktörer
Länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnes-

vården i länet. Riksantikvarieämbetet har ett 
övergripande ansvar för kulturminnesvården i 
landet.

Mål
•	 Värdefulla natur- och kulturmiljöer i form av 

riksintressen eller förordnanden ska beaktas 
vid all planering och ges lämpligt skydd mot 
negativ påverkan om behov föreligger.

Rekommendationer
•	 Verksamheter som påtagligt skadar bevarande-

intressen får ej utföras eller etableras. 
•	 Länsstyrelsens yttrande ska inhämtas i sam-

band med lokaliseringsprövningar. 

Litteratur och källor
•	 GIS- materiel, Länsstyrelsen Västra Götaland.
•	 Lag om kulturminnen m.m.

3.5.1   Förordnanden
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Byggnadsförbud mm längs     
allmänna vägar

Enskild körväg får inte anslutas till allmän väg 
utan	väghållningsmyndighetens	tillstånd	(Trafik-
verket).

Inom 12 meter, vilket kan utökas till 30 eller 
50 meter, från ett vägområde får inte utan väg-
hållningsmyndighetens respektive länsstyrelsens 
tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggna-
der eller annat som kan vara till olägenhet för 
vägen.

Enligt Väglagen § 47 får byggnader, tillbygg-
nader eller andra anläggningar inte tillkomma 
utan länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsen kan 
bevilja dispens från förbudet om byggnaden eller 
anläggningen	 inte	 inverkar	menligt	 på	 trafiksä-
kerheten. Inom Tibro kommun skall länsstyrel-
sens tillstånd inhämtas om åtgärden ska utföras.
•	 Inom 30 m från vägarna 49 och 201.
•	 Inom 12 m från övriga allmänna vägar.
•	 I närheten av korsningar mellan allmän väg och 

annan allmän väg, större enskild väg eller järn-
väg.
Inom ett avstånd på 50 meter från ett vägom-

råde får man inte utan länsstyrelsens tillstånd 
sätta upp skyltar och liknande anordningar. Väg-
lagen gäller inte om bygglov krävs eller där en 
detaljplan utvisar annat.

Mål
•	 All	planering	ska	ske	så	att	trafiksäkerheten	

inte äventyras. 

Strategier
•	 Vid all planering som kan påverka vägom-

råden eller väganslutningar ska kommunen 
först	samråda	med	Trafikverket.		

Rekommendationer
•	 Dispens från väglagens bestämmelser för 
byggnation	ska	endast	medges	där	trafiksä-
kerheten inte åsidosätts.

Litteratur och källor
•	 Regionalt underlag för samhällsplanering i Re-

gion Väst, 2009-06. Västra Götalands län.
•	 Väglagen, 39-53 §§, Ordnings- och säkerhets-

föreskrifter.
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Göteborgsregionen och         
Göteborg 

Befolkningen i Göteborgsregionen är koncen-
trerad till Göteborg och inom en radie på 7-8 mil 
främst längs kommunikationslederna till och 
från Göteborg - E6, E20, Rv40 och Rv45. 

Göteborgsregionen har ca 0,8 milj och Göte-
borgs kommun ca 0,5 milj invånare.

Skaraborgsregionen
Centrala Skaraborg - området mellan Vänern 

och Vättern från Vara och Lidköping i väster, 
Falköping och Tidaholm i söder och Mariestad 
och Gullspång i norr - utgör en separat och väl 
samlad tätorts- och tätortsnära område. I regio-
nen bor drygt 256 000 personer 2008.

De största kommunerna i Skaraborg har föl-
jande antal invånare:
•	 Skövde  - ca 50 000 
•	 Lidköping  - ca 38 000 
•	 Falköping  - ca 31 000 
•	 Mariestad  - ca 24 000
•	 Skara  - ca 19 000

En stor del av befolkningen i Skaraborg bor på 
landsbygden. Tätorterna är förhållandevis små 
och belägna i en struktur med ett par mils av-
stånd. 

”Tibroregionen” 
Inom en cirkel med 10 mils radie runt Tibro 

bor drygt 400 000 personer. 

Övriga befolkningsregioner  
Utöver ovanstående regioner har även föl-

jande naturligt avgränsade befolkningsregioner 
betydelse för Tibro kommun: 

Jönköpings-, Borås-, Göteborgs-, Trestads- 
(Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan), Karlstads-, 
Örebro-, och Linköping/Norrköpingsregionerna. 

Från Tibro tätort är avståndet till Jönköping ca 
9 mil, till Örebro ca 13 mil och till Karlstad ca 
16 mil.

Inom ca två timmars bilresa nås följande stör-
re städer med sammanlagt ca 1,1 milj invånare:
•	 Karlstad   - ca   80 000
•	 Örebro   - ca   38 000 
•	 Linköping   - ca 133 000
•	 Jönköping   - ca 117 000
•	 Borås   - ca   96 000 
•	 Trestadsregionen - ca 150 000 
•	 Göteborg   - ca 500 000 

Från Skövde tar tågresan till Göteborg ca 1 tim 
och till Stockholm ca 2 tim.
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Mål för befolkningsutveckling
•	 Kommunen ska vidta åtgärder som medverkar 

till en långsiktigt positiv befolkningsutveck-
lingen.  

Strategier
Boendestrategi, strategisk målbild för boen -

det i Tibro 2017 anger att följande insatser bör 
prioriteras:
•	 Förstärk det trygga och enkla Tibro.
•	 Utveckla boendet för individuella behov och 

drömmar. 
•	 Förstärk handelns attraktivitet
•	 Skapa attraktiva platser för målmedveten 

idrott, lustfylld rörelse och kreativa möten. 
•	 Snabba upp förbindelserna med omvärlden.
•	 Skapa inbjudande och uppseendeväckande of-

fentliga miljöer. 
•	 Samla och stärk kulturen. 
•	 Exponera Tibro genom INREDIA. 
•	 Locka och ta hand om besökare. 

3.6.2  Befolkning - Lokalt

Befolkningsutveckling
Folkmängden i Tibro kommun ökade under 

perioden 1970-1978 från 10 000 personer till 
ca 11 200 personer. Under perioden 1979-1996 
hade kommunen en ganska stabil befolkning 
som varierade mellan ca 11 000 och ca 11 300. 
Efter 1997 har befolkningen minskat till dagens 
nivå på 10 600-10 700 personer.

Befolkningsutvecklingen i Tibro tätort är rela-
tivt konstant. Strandstaden byggdes i Fagersanna 
i början på 1990-talet, vilket medförde en befolk-
ningsökning på ca 200 personer. Den pågåen de 
utbyggnaden av Bråbacka i Fagersanna och ny-
byggnad av lägenheter i Tibro tätort väntas på 
sikt medföra en viss befolkningsökning. 

Kommunens födelsetal var höga under början 
av 90-talet med ca 160 nyfödda per år. Under 
perioden 1996-2006 föddes ca 100 barn per år, 
vilket ökat till ca 115 nyfödda per år under de 
senaste åren. Antalet avlidna har under senare 
år varit ca 115 personer, vilket inneburet balans 
mellan dessa båda grupper.

Efter en toppnotering 2006 har befolkningsan-
talet gått ner något. Befolkningen uppgick 2011-
12-31 till 10 625, vilket är en ökning med 65 per-
soner i förhållande till 2010.

Litteratur och källor
•	 Boendestrategi – strategisk målbild för boendet i 

Tibro 2017.
Befolkning Tibro kommun 1999-2009

Befolkning 31 dec varje år
Milleniumskiftet 10 641 invånare
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Bostadsbebyggelse
Bostadsbyggandet i tätorterna Tibro och Fa-

gersanna behandlas utförligt i de fördjupade 
översiktsplanerna. Utbyggnad av sammanhållen 
bostadsbebyggelse ska i huvudsak ske i Tibro 
och Fagersanna tätorter. 

Fritidsbebyggelse
Plan-	 och	 bygglagen	 har	 ingen	 definition	 av	

fritidshus resp åretrunthus. I fastighetstaxering-
en klassas däremot fastigheter som fritidsfas-
tigheter eller fastigheter för permanentboende. 
Fritidshusen är i stort sett koncentrerade till fyra 
områden kring sjön Örlen. Dessa är Fagersanna/
Ransberg, Bråbacka, Kylvanäs och Sör oset. 
Utöver	 dessa	 områden	 finns	 enstaka	 fritidshus	
utspridda på olika platser runt om i kommunen. 
På	motstående	sida	redovisas	befintliga	områden	
och ett område för nya fritidshus. Det nya områ-
det utgörs av några få redan avstyckade tomter 
som hittills inte bebyggts. 

Mål
•	 Kommunen ska vara attraktiv att bo i.
•	 Etableringar av mindre byar på landsbygden 

kan medges efter prövning. Byarna bör bygga 
på en ekologisk grundsyn.

Strategier
•	 Kommunen ska tillhandahålla mark för olika 

boendeformer i tätorterna. I centrala lägen ska 
senior- och trygghetsboende prioriteras.

•	 Förtätning för permanentboende eller fritids-
boende på landsbygden i form av samlad 
bebyggelse bör kunna tillåtas i anslutning till 
kommunikationsstråk under förutsättning att 
vatten- och avloppsfrågorna kan lösas. Byg-
gandet ska endast i undantagsfall ske inom 
strandskyddsområden om det inte sker inom 
landsbygdsutvecklingsområden, se 3.8.1. Inom 
utpekade områden med bevarandeintressen ska 
ny be byggelse undvikas. 

•	 Vid permanentning av fritidshus ska kommu-
nala kostnader för åtaganden i vägar, vatten- 
och avloppssystem undvikas.

Rekommendationer 

Generellt 

1. För all tillkommande bebyggelse eller föränd-
rad byggnation på landsbygden ska gälla, att den 
utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbild samt övriga kul-
tur-, natur-, och miljövärden på platsen. 

2. Fortsatt byggande på landsbygden ska medges, 
dock när det gäller bostäder endast under förut-
sättning att tillkommande bebyggelse lokaliseras 

-	till	sådana	lägen,	där	möjliga	konflikter	med	
pågående markanvändning och andra intressen 
kan lösas samt 

- till ur kommunalekonomisk synpunkt lämpliga 
lägen, d v s i första hand till byar eller grupper 
av	hus	i	närheten	av	befintliga	allmänna	vägar	så	
att eventuella krav på teknisk eller social service 
kan tillgodoses utan att kommunalekonomiskt 
oönskade effekter uppstår. Möjlighet till kollek-
tivt	resande	och	befintliga	skolskjutslinjer	ska	
vara vägledande.

3. Byggande för annat ändamål än boende ska 
ansluta till pågående markanvändning eller, där 
byggande sker för service- och verksamhetsän-
damål, i sådana lägen att de boendes inköps- och 
arbetsresor minimeras. 

4. Vid behov av prioritering mellan pågående 
markanvändning och tillkommande intressen ska 
den pågående verksamhetens möjligheter till fort-
levnad prioriteras. Sålunda skall t ex pågående 
areella näringars intressen prioriteras före enskilt 
boende	i	de	fall	där	konflikter	kan	beräknas	upp-
stå. Se även avsnitt 3.7.4.

5. Inom attraktiva fritidshusområden bör samma 
krav ställas på fritidshus som på permanentbostä-
der för att underlätta en senare eventuell perma-
nentning av området.

Litteratur och källor
•	 Översiktsplanen för Tibro kommun, antagen av 

kommunfullmäktige 2003-09-22.
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Karlsborg

Karlsborgs kommun

Örlen Rv 49
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Lv
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Skövde

TIBRO

Tidan

Skövde kommun

Översiktsplan
Tibro kommun

8.1 Bostäder
Permanent- och fritidsbostäder

Skala 1:140 000

Område bebyggt med huvudsakligen fritidsbebyggelse

Område för ny fritidsbebyggelse

Nov 2010

Abrahamsryd 

Spännefalla 

Gravafors 

Tibro

Kårtorp 

Ruder

Fröstorp

Sörsågen

Grönhult

Åreberg 

Västra Torsrud

Kateryd 

Karlshaga 

Bråbacka

Hönsa

Kylvanäs

Sånna 

Viken 

Jubberud

Östra Torsrud 

Mossebo
Söroset

Fagersanna
Björkhult 

Spethult

Tidan

Örlen 

Vättern 

Stenbacken

Fredriksberg

Årebolet

Tubberyd

Salen 

Olofsberg 

Spännahult

Backmanstorp

Lövås 

Olofsby 

Lövåsen 

Karlsten

Perstorp
Jonsberg

Tolshult

Lilla Tolsby

Stora Tolsby

Gustavsro 

Häljestorp

Baggahultet 

Friggesby 

Assarby Balteryd

Mickelstorp 
Stenåsen

Johanstorp

Bränningen

Jonsboda

Flottebo

Framnäs 

Hedvigsnäs

Kronkvarn 

Hörnet

Broholm 

Paradiset Backen

Midskogssten

Oskarsberg

Högåsen 

Kolahult

Källefall 
Hagen 

DungenGröngrind 

Prästgården 

Anderstorp
Brobolet

Östankyrke

Bäckafallet 

Snugget 
Linghed 

Vallbäcken

Fröbäcken 

Kostnadskroken

Rankåsstugan
Hultet

Valterängen 
Hagåsen 

Katebrunn 

Karlstorp 

Nybacken
Stora Orrebo

Lilla Orrebo

Sandåsen

Tuvbring

Dammen

Bramsrud

Karlsten

Hägnestugan 

Gäre

Mossebo 
Humstenstorp

Hästekulla

Kroppetorp

Blankås 

Sandvadet 

Storängen 

Brogården 

Lilla Kråkhult

Blombacka 

Bråbacka

Stora Kråkhult

Häst- 
hagen 

Håkanstorp

Furubacken

Åstabolet 
Ebbabolet 

Mobolet 

Stenåsen

Sör-
bäck

Västerhönsa 

Spetsbacke

Björkelund

Kulabäck

Sörhönsa

Nolhönsa

Gräskärr

Grimmerud 

Nyhemmanet

Larstorp

Nytorp

Lunnahult 

Nilsatorp 

Lagåsen 

Ön

Axtorp

Nyskogen
Stora Älgarås 

Götarshemmet

Bengtstorp

Libäck

Ransberg

Källorna

Sjöbolet

Lunnekullen 

Perstorp Altorp

Ljungbacken 

Stenbäcken

Lilla Lakenäs 

Rävbacken 

Fiskestigen 

Kopparkulla 

Speleby 

Söroset Brännehult

Strandstaden

Karlås

Stora Lakenäs 

Mebacka 

Tögmossen 

Årtekärr

Sörgården 

Skinnfällen 
Bankebolet

Stora Marhult 

Lilla Marhult 

Äskebron

Lövbråten 
Noloset 

Hultåsen

Stora Höghult

Lilletiven

Spänget 

Kullerud

Lindhult

Lyckan

Långsjön

BUSSLINJER

Taxi

Linjebuss
Skolbuss

2010-03-16

Kartan till höger visar det vägnät som vå-
ren 2010 trafikeras med linjebuss, skol-
buss eller skoltaxi.
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Bakgrund
Näringslivet blir allt mer utsatt för internatio-

nell konkurrens. Internationaliseringen innebär 
att förutsättningarna för näringslivet förändras  i 
snabb takt. Konsekvenser för den enskilda kom-
munen är därför svåra att förutse. 

En viktig lokaliseringsfaktor för nya företag 
eller verksamheter är den lokala och regionala 
livsmiljön i vid bemärkelse, d v s utbudet av ut-
bildning, kultur, kommersiell service, närings-
livsklimat, sjukvård och friluftsliv. Här ingår 
också miljö- och naturförhållandena samt attrak-
tiva kulturella särdrag.

På grund av att bostads- och arbetsmarkna-
der inte följer administrativa gränser är närings-
livsutveckling nästan alltid en mellankommunal 
fråga. Bostads- och arbetsmarknadsregionerna 
vidgas till följd av investeringar i infrastruktu-
ren. 

I den kommunala planeringen för näringslivet 
blir	 samråden	med	 trafikhuvudmännen,	 arbets-
marknadens partner och övriga regionala aktörer 
särskilt viktigt. Även EU:s regionalpolitiska stöd 
har stor inverkan på den kommunala näringslivs-
politiken.

En god infrastruktur är en förutsättning för ett 
väl fungerande näringsliv eftersom företagens 
marknader är både lokala och internationella.

Informationstekniken kommer att spela en allt 
viktigare roll i näringslivet. En god och tillför-
litlig tillgång till IT anses som en viktig förutsätt-
ning för ett välfungerande samhälle i allmänhet 
och för näringslivet i synnerhet. Beredskap ska 
finnas	för	komplettering	av	ledningsbunden	och	
radiobaserad infrastruktur.

Småföretagen bör ges särskild uppmärksam-
het. Stora förhoppningar ställs till deras utveck-
ling i det framtida samhället. Från kommunens 
sida bör man satsa på rådgivning och support till 
nya företagare.

Det svenska näringslivet är inne i en snabb 
förändring. Många traditionella tillverknings-
industrier försvinner. Den privata tjänstesektorn 
bedöms komma att svara för sysselsättningsök-
ningen i framtiden.

 Näringslivet i Tibro
Näringslivet i Tibro består till övervägande 

delen av tillverkningsindustri - inte mindre än ett 
70-tal möbelindustrier (möb), företrädesvis små. 
Ytterligare ett 40-tal tjänsteföretag (tj) är knutna 
till möbelsektorn, t ex marknadsföring, försälj-
ning och transporter.

De tio största företagen i Tibro (dec 2008 enl 
inlämnat bokslut) är starkt förknippade med 
möbler- och snickeriindustrin. 

Företag An-
ställda

Ägare Typ

Inflight service 336 konc tj prod

Swedwood 
Tibro AB

223 konc möb prod

LBC          
Sweden AB

116 konc tj mf

Tibro Kök AB 93 konc snick mf

SA Möbler AB 76 ensk möb mf

Treefurn AB 59 ensk möb mf

ICA             
Supermarket

34 ensk livs mf

CC Pack AB 32 konc förp mf

OFFECCT 30 ensk möb mf

Noa’s Snickeri 
i Tibro AB

28 konc möb mf

Totalt 1027
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Av tabellen framgår att sex av de tio största fö-
retagen är tillverkningsföretag inom möbel- och 
snickeriindustrin. Det bör noteras att fyra av de 
tio företagen är enskilt ägda medan övriga sex 
tillhör koncerner med huvudkontor utanför Ti-
bro. Två av de tio största företagen är endast pro-
ducerande (prod) som inte designar, eller mark-
nadsför (mf) det som produceras. De tio största 
företagen sysselsätter drygt 1000 personer. 

En icke obetydlig industrisektor är verkstads-
företagen.	 I	Tibro	 finns	 ett	 15-tal	 företag,	 som	
sysselsätter ca 160 personer. 

Andelen anställda inom tillverkningsindustrin 
är sammanlagt ca 30 % av alla arbetstillfällen i 
Tibro.

Inom tjänstesektorn är transportnäringen väl 
utvecklad med ett 15-tal företag. Inom möbel-
transport är tibroföretag dominerande i Sverige. 

Tibro kommun är kommunens största arbets-
givare med ca 900 anställda, huvudsakligen 
inom skola, vård och omsorg samt teknik. 

Jordbruk och skogsbruk är relativt stora nä-
ringar i kommunen som mer och mer utvecklas 
till renodlade företag. Se avsnitt 3.7.3.

Jord och skogsbruk spelar viktig roll för kom-
munens näringsliv och har stor inverkan på land-
skapsbilden och naturmiljön. Ca 135 jordbruks-
företag	finns	i	Tibro	kommun.	

På	 kartan	 visas	 var	 det	 finns	 kommersiella	
verksamheter utanför tätorterna Tibro och Fa-
gersanna. 

Det näringslivspolitiska programmet är kopp-
lat till Tibros näringslivsstrategi och boplats-
strategi som har sin utgångspunkt i Vision Tibro 
2017. 

Småföretagandet är av stor betydelse både för 
tätorterna och landsbygden. En kommun, som 
har ett gynnsamt klimat för småföretag, har stör-
re chanser att få hela kommunen att ”leva”.
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Mål
•	 Näringslivet skall växa genom lönsamma före-

tag och gott entreprenörskap.
•	 Kommunen är överlag positiv till nya företags-

etableringar. Arbetsplatser med många anställ-
da och stora transportmängder ska lokaliseras 
till Tibro tätort. 

Strategi 
•	 Kommunen har upprättat ett näringslivspoli-

tiskt program där vi vill skapa förutsättningar 
för en mångfald av företag genom att stödja 
utvecklingen av möbel- och inredningsklustret 
samt branschrelaterade logistikföretag. Genom 
klusterutveckling dras nya företag till Tibro 
och efterfrågan i de etablerade företagen får 
en extra skjuts. En viktig del i programmet är 
att stödja nyföretagandet och verka för ett bra 
näringslivsklimat. Det är genom nyföretagande 
som nya och moderna branscher kan etableras 
i Tibro.

Huvuddragen i programmet är följande:
•	 Förbättra företagsklimatet.
•	 Stimulera entreprenörskap och företagande.
•	 Skapa goda förutsättningar för nyföretagande.
•	 Medverka i det regionala tillväxt och utveck-

lingsarbetet i Skaraborg och Västra Götalands-
regionen.

•	 Skapa bra boendemiljöer.
•	 Tillhandahålla en mötesplats - INREDIA.

•	 Kommunen	ska	verka	för	att	befintliga	företag	
stärks och utvecklas, t ex genom att medverka 
i gemensamma marknadsföringsinsatser (bl a 
vid mässframträdanden, annonsering, repre-
sentation och dylikt). Kommunen ska ha hög 
be redskap och kunna erbjuda prisbillig tomt-
mark samt förmedla lokaler i första hand i 
tätorterna.

Rekommendationer
•	 Större industrier eller företag som kan medföra 

störningar på omgivningen bör lokaliseras till 
de yttre industriområden i Tibro tätort.

Litteratur och källor
•	 Vision Tibro 2017.
•	 Näringslivsstrategin.
•	 Boplatsstrategin.
•	 Näringslivsprogram för Tibro, Tibro kommun 

1996-03-06.
•	 Näringslivsstrategi - strategiska målbilder för 

näringslivet i Tibro, 2008
•	 SCB.

•	 Etablering av verksamheter på landsbygden 
som är direkt beroende av tillgång på natur-
resurser ska medges.

•	 I övrigt ska endast etableringar av verk-
samheter som kan kopplas till pågående 
verksamhet, jord- och skogsbruk, eller som 
behövs för att hålla landskapet öppet tillåtas 
på landsbygden.

•	 Prövning av etableringar ska ske mot bak-
grund av vad som framförts i övriga avsnitt.

•	 Byggande för verksamheter på landsbygden 
ska ansluta till pågående markanvändning 
eller lokaliseras till sådana lägen där arbets-
resor minimeras.

3.7.1  Näringsliv - sysselsättning
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7.3 Näringsliv
Verksamheter

Skala 1:140 000

Grustag

Grustag

Försäljningsföretag utanför tätorterna

Verksamheter utanför tätorterna

För tätort: Se fördjupade översiktsplaner.

Lantbruksmaskiner
Möbelindustri
Lackering

Möbelindustri

Möbelindustri

Sörsågens Bygg o Interiör AB

Grustag
Häggetorps Sågverk AB

Bergtäkt

Jonsboda gård AB

Kött o Svets

Sågverk mm

Grustag

Halebe
Lantbruk

Harryssons
Autotjänst

Sept 2009

Grustag

Ruder
Boende, Fest, Konferens

Grustag

Turism
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Arbetsmarknad
I dagens familjestruktur är normalt båda yrkes-

verksamma. Det krävs två intressanta jobb inom 
pendlingsavstånd. Det innebär att man måste er-
bjuda en större arbetsmarknad om regionen ska 
vara attraktiv och kunna konkurrera med stor-
stadsregionerna.

Den region som man kan pendla till inom en 
timmes restid, kallar vi arbetsmarknadsregion.

I och med att infrastrukturen och kommunika-
tionerna förbättras ökar arbetsmarknadsregio-
nernas storlek. Arbetsplatsens belägenhet får allt 
mindre betydelse för valet av bostadsort.

Pendling mellan Tibro kommun 
och andra kommuner

Arbetspendlingen är till 80 % koncentrerad till 
Skövde/Hjo/Karlsborg. Skövde är dominerande 
vad det gäller arbetspendling både till och från 
Tibro. Dagligen arbetspendlar ca 1 300 till Sköv-
de och drygt 500 från Skövde. 

Många pendlar också mellan Tibro och Hjo 
samt mellan Tibro och Karlsborg. Ett mindre 
pendlingsutbyte förkommer dessutom mellan 
Tibro och Töreboda, Mariestad, Skara och Ti-
daholm.

Under en sexårsperiod har arbetspendlingen 
till/från Skövde ökat med nästan 30 %. 

Arbetspendling till övriga Skaraborgskommu-
ner är 10 %. Det är en mindre ökning sedan förra 
mätperioden för sex år sedan. Utanför Skaraborg 
är arbetspendlingen drygt 10 %. Det är en ökning 
sedan föregående mätning med någon procent.

Tabellen ovan visar i siffror hur pendlingen 
sker mellan kommunerna med utgångspunkt 
från Tibro. Se även kartan på nästa sida. Siffror-
na avser 2007.

Kommun Till Tibro % Från Tibro %
Skövde 512 41 1 283 67
Hjo 265 21 113 6
Karlsborg 227 18 136 7
Mariestad 42 3 32 2
Falköping 27 2 33 2
Töreboda 39 3 19 1
Tidaholm 25 2 27 1
Skara 15 1 23 1
Lidköping 10 1 24 1
Övrigt 97 8 238 12
Total 1 259 100 1 928 100

Mål
•	 Arbetspendling ska underlättas inom den 

lokala arbetsmarknadsregionen. 

Strategier
•	 Kommunen ska arbeta för att underlätta 

arbetspendlingen, t ex genom att arbeta för 
förbättrad vägstandard, rätt placerade hållplat-
ser, väl avstämda tidtabeller med turer då de 
behövs som mest. Se även avsnitt 3.11.

•	 Tibro kommun bör även samarbeta med 
andra kommuner i pendlingsregionen och 
arbetsmarknadsregionen, bl a för att visa upp 
regionens fördelar vad det gäller livsmiljö, 
bra boende och kulturutbud samt regionens 
arbetsmarknadsutbud och pendlingsmöjlighe-
ter mellan orter.

3.7.2  Näringsliv - arbetspendling
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Mål
•	 Jord- och skogsbruk är en tillgång för kommu-

nen och ska främjas.
•	 Ekologiskt anpassade brukningsformer ska 

uppmuntras.
•	 Det kulturhistoriska skogs- och odlingsland-

skapet ska bevaras.

Strategier
•	 Bevarande av de öppna landskapen bör utredas 

i särskilda naturvårds- och kulturvårdspro-
gram, se avsnitt 3.16.  

•	 Genom sin gröna skogsbruksplan ska kommu-
nen förvalta sina skogsområden på ett långsik-
tigt hållbart sätt.

•	 Kommunens markpolitik ska bl a inriktas på 
att förvärva eller förmedla mark som  kan an-
vändas som bytesobjekt när jord- och skogs-
mark behöver tas i anspråk för samhällsut-
byggnad och rekreation.

•	 Kommunens insatser för att motverka nedlägg-
ningar och främja de areella näringarna kan 
bestå i att planera för en god samhällsservice 
på landsbygden liksom väl underhållna vägar. 

•	 Kommunen är positiv till kompletteringsverk-
samhet till jord- och skogsbruk.

Rekommendationer
•	 För att främja de areella näringarna bör inte 

enstaka nytillkommande bebyggelse lokali-
seras så att krav på inskränkningar i jord- och 
skogsbruket kan uppstå. Anläggningar på mark 
som behövs för tätortsexpansion eller rekrea-
tion är undantagna.

Jordbruk
Tibro är ingen utpräglad jordbrukskommun. 

Jord- och skogsbruksnäringen spelar ändå en vik-
tig roll i kommunens näringsliv och har stor in-
verkan på landskapsbilden och naturmiljön. Det 
är därför viktigt att dessa näringar kan utvecklas 
på ett rationellt och för miljön godtagbart sätt.    

Inom större jordbruksområden är läckage 
av näringsämnen från markerna till vattendrag 
ett miljöproblem. Störningar i samband med 
djurhållning i större enheter redovisas i avsnitt 
3.17.5.

Öppna marker
Jordbruksnäringen fyller en viktig funktion 

som bevarare av kulturlandskapets öppna mar-
ker i form av t ex ängar och hagar. Utvecklingen 
pekar dock mot en fortsatt rationalisering inom 
jordbruket vilket medför att jordbruk läggs ner 
och med detta följer ökad igenväxt.  

Bruksvärd jordbruksmark får endast tas i an-
språk för bebyggelse eller anläggningar om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsin-
tressen och om dessa inte kan tillgodoses genom 
att annan mark tas i anspråk.

I mindre omfattning kan jordbruksmark kom-
ma att tas i anspråk för utbyggnad av Fagersanna 
och Tibro tätorter.

Skogsbruk
Skogsbruket är en viktig näring för kommu-

nen med betydelse för sysselsättning, frilufts-
liv, ener giförsörjning, biologisk mångfald och 
levande landsbygd. Det är viktigt att skogsnä-
ringen ges möjlighet att bruka skogen rationellt 
men ändå på ett sätt som tar ekologiska hänsyn. 
Särskild hänsyn bör tas i känsliga skogstyper, 
tätortsnära skogar och rekreationsområden.  

Skogsmark
Mark som har betydelse för skogsnäringen ska 

så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk. I 

mindre omfattning kan skogsbruksmark komma 
att tas i anspråk för utbyggnad av Fagersanna 
och Tibro tätort.

Större delen av skogsarealen i kommunen är i 
privat ägo.

Slutavverkningar större än 0,5 ha ska anmälas 
till Skogsstyrelsen. Gallring av skog behöver ej 
anmälas. Den årliga tillväxten inom kommunen 
är idag betydligt större än uttaget.

3.7.3  Näringsliv - areella näringar
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Djurhållning (fler än hundra djurenheter)

Sept 2009
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PrästgårdenHäljestorp
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Bakgrund
En kommun kan genom en bestämmelse i de-

taljplan upphäva strandskyddet eller meddela 
dispens från strandskyddet utanför detaljplan. 
Denna möjlighet för en kommun kombineras 
med en rätt för länsstyrelsen att överpröva kom-
munens beslut.

Förfarandet för upphävandet av strandskyddet 
regleras i plan- och bygglagen. Bedömningen av 
möjligheterna och lämpligheten av att upphäva 
strandskyddet eller meddela dispens ska ske en-
ligt 7 kap miljöbalken.

Upphävande av strandskydd
Ett upphävande av strandskydd genom be-

stämmelse i detaljplan förutsätter att det förelig-
ger särskilda skäl enligt 7 kap 18 c-d §§ miljö-
balken. De särskilda skälen är desamma som vid 
dispensgivning. Vid prövning får, som särskilda 
skäl, endast följande förhållanden beaktas.

1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften.

2. Området genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen.

3. Området behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför strandskyddsområdet.

4. Området behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför strandskyddsområdet.

5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodo-
ses utanför området.

6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett annat mycket angeläget intresse.

Från och med 2010-01-01 tillkommer ytter-
ligare en bedömningsgrund som utgör särskilt 
skäl. Inom område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen får som särskilt skäl beaktas 
om ett strandnära läge för byggnad, anläggning, 

verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen 
av landsbygden. 

Landsbygdsutvecklingsmotivet kan endast å -
be   ropas om kommunen utrett och pekat ut denna 
typ av områden i den kommunala översiktspla-
nen eller i ett tillägg till denna plan. 

Om det genom detaljplan ska upphävas strand-
skydd för uppförande av enstaka en- eller tvåbo-
stadshus med tillhörande komplementbyggnader 
och andra åtgärder får i stället som särskilt skäl 
beaktas om huset eller husen avses uppföras i an-
slutning	till	ett	befintligt	bostadshus.	

Den sistnämnda bedömningsgrunden för upp-
hävande av strandskydd blir främst aktuell i de 
fall då en så kallad frimärksplan upprättas.

Förslag
Kartan till höger visar de områden som helt 

eller delvis ligger inom strandskyddet och som 
kommunen bedömer har intresse för utveckling-
en på landsbygden.

1. Fagersanna (förtätning i lämpliga lägen)
2. Hönsa 
3. Kulabäck
4. Sånna
5.  Söroset

Mål
•	 Tibro kommun ska vara attraktiv att bo och 

verka i.
•	 Inom LIS-områdena ska dispens från strand-

skyddet kunna meddelas efter särskild pröv-
ning eller genom upphävande i samband med 
detaljplaneläggning.

Strategier
•	 Mer omfattande förtätning av bostäder eller 

verksamheter i LIS-områdena ska alltid före-
gås av detaljplan.

•	 Lokaliseringen av bebyggelse inom strand-
skyddsområden ska förutom inom Tibro tätort 
i första hand ske inom de utpekade LIS-områ-
dena, se karta på nästa sida.
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Litteratur och källor
•	 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden 

-strandskyddsreglerna efter den 1 juli 2009, cirku-
lär 09:36, SKL.

•	 Ändrad strandskyddslagstiftning, länsstyrelsen 
2009-06-29.

•	 Nya regler för strandskyddet, Boverket informe-
rar, 2009:4.
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3.8.1  Lis - områden

Mål
•	 Kommunen anser att det inom tätortsområdet 

ska vara förhållandevis lätt att få strandskydds-
dispens efter prövning i enskilda fall, i förhål-
lande till gällande planer eller efter nya eller 
förnyade detaljplaner.

Rekommendation
•	 Ny bebyggelse för bostäder eller verksamheter 

ska inte tillkomma inom de områden som har 
höga värden för naturmiljön eller friluftslivet. 
Tillgängligheten till strandområdet bör för-
stärkas. Etableringar inom strandskydd, som 
avviker från gällande detaljplan, ska föregås av 
detaljplan.

Röd linje: Gräns för LIS-område. Blå linje: Gräns för strandskydd.

av	klass	1-2.	Lövskog	av	klass	3	finns	bl	a	vid	
Bråbacka, Perstorp och Skeastan.

Beskrivningen av förslagen
De områden som pekats ut som sk LIS-om-

råden är huvudsakligen områden som redan är i 
anspråktagna för bebyggelse men där förtätning 
kan ske med bostäder eller verksamheter.

1. Fagersanna
Avgränsning

Huvuddelen av tätortsområdet har tagits med 
då strandskyddet delvis är upphävt inom samhäl-
let. För hål landet är svåröverskådligt. Prästberget 
och Börtebäcken samt åkerområdena däremellan  
in går ej då byggnation eller anläggningsarbeten 
inte är aktuella i detta område. När äldre detalj-
planer med upphävt strandskydd ändras sker en 
omprövning av strandskyddet. Nytt upphävande 
kan då stödjas på det särskilda skäl som LIS-om-
rådet utgör.

Nuvarande förhållanden
LIS-områdena utgör tätortsarea enligt kom-

munens översiktsplan för Fagersanna. Örlen och 
dess stränder har högt värde för naturmiljön och 
friluftslivet. Den östra delen utgör riksintresse, 
vilket avser den sk Mölltorpsplatåns geologiska 
formationer. Dessa är inte särskilt utvecklade 
inom	tätortsområdet.	Inom	området	finns	enligt	
kommunens lövskogsinventering inga lövskogar 

Motiv
Kommunen ser gärna att Fagersanna, kommu-

nens andra tätort, utvecklas med både nya bo-
stadsområden, permanentning av fritidshus och 
nya verksamheter. 

Konsekvenser för strandskyddet
Detaljplanekravet för nyetablering innebär att 

avvägningen mellan etablering och strandskyd-
dets syften prövas mer detaljerat i nästa skede 

innan en åt-
gärd kommer 
till stånd. Det 
sär skilda skäl 
som LIS-om-
rådet innebär 
kan med föra 
att delar av 
strandskydds-
området tas 
i anspråk för 
anläggningar 
och bebyggel-
se som annars 
inte varit möj-
liga.
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Mål
•	 Kommunen anser att det inom föresla-

get om     råde ska vara förhållandevis lätt 
att få strandskyddsdispens efter indivi-
duell prövning i enstaka ärenden eller 
prövning genom ny detaljplan. 

Rekommendation
•	 Ny bebyggelse för bostäder eller 

verksamheter bör inte tillkomma inom 
de sanka delarna av Tidans närområde. 
Det är i första hand på den östra sidan 
av Tidan som byggande inom strand-
skyddszonen bör tillåtas. På den västra 
sidan	bör	enstaka	lägen	utmed	befintli-
ga vägar kunna prövas. All byggnation 
ska ske med en frizon närmast ån. 

2. Hönsa 
Avgränsning

Utvecklingsområdet har avgränsats till att i 
princip	 omfatta	 den	 befintliga	 bebyggelsegrup-
pen utmed den gamla landsvägen och den grupp 
av bostäder och små gårdar som ligger väster om 
Tidan. Hela området ligger sydväst om väg 201.

Nuvarande förhållanden
Samhället Hönsa innehåller ett 40-tal bostads-

fastigheter, varav 2-3 är kopplade till små bruk-
ningsenheter.	 Numera	 finns	 ingen	 handel	 eller	
annan service på orten. I Tidan ligger ett vat-
tenkraftverk där vattnet släpps i en delvis grävd 
kanal.	 Verket	 utgör	 vandringshinder	 för	 fisk.	 I	
Hönsa	finns	en	 lokal	 reningsanläggning	och	en	
lokal vattentäkt med reservoar. Området utgör 
sk sammanhållen bebyggelse. Säkerheten i vat-
tenförsörjningen planeras bli förbättrad genom 
sammankoppling med annan vattentäkt.

Tidandalen utgör i detta avsnitt ett sk hän-
synsområde (lägsta klassen) för odlingslandska-
pet. Utmed Tidan har lövskogsbestånd av klass 
3 registrerats i kommunens lövskogsinvente-
ring.	Inom	det	avgränsade	område	finns	i	övrigt	
inga utpekade höga natur- eller kulturvärden. 
Strandskydd gäller i Tidan och intill 100 m från 
respektive strand. Den östra stranden med bl a 
kraftverk och reningsanläggning nås från en liten 
skogsväg mellan broarna. Vägen ligger dels på 
kraftbolagets dels på annan privat mark.  I öv-
rigt är tillgängligheten låg och begränsas bl a av 
hävdad tomtmark som sträcker sig ända fram till 
vattnet.
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Röd linje: Gräns för LIS-område. Blå linje: Gräns för strandskydd.

Motiv
Kommunen ser gärna att det till-

kommer bostäder och verksamheter i 
Hönsa som ligger väl till ur kommu-
nikationssynpunkt och där de lo kala 
VA-anläggningarna har ka pa citet för 
ett högre utnyttjande. 

Konsekvenser för strandskyddet
Tänkbara lägen kan sammanfalla 

helt el ler delvis med strandskyddet. 
Tillämpning av ovanstående rekom-
mendation bedöms innebära att syftet 
med strandskyddet inte skadas.
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3. Kulabäck
Avgränsning

Kulabäcksområdet omges av åkerområden 
som brukas av intilliggande gårdar. LIS-området 
har därför getts en snäv avgränsning mot åker-
marken. Utanförliggande strandremsa och vat-
tenområde har tagits med. Del av utvecklings-
området ligger utanför strandskyddet.

Nuvarande förhållanden
Inom	området	finns	ett	25-tal	 små	fritidshus.	

Av dessa ligger ca 20 inom strandskyddsområ-
det. Genom området korsar kommunens överfö-
ringsledning för spillvatten. Enstaka fastigheter 
är	anslutna	till	en	befintlig	pumpstation.	Bebyg-
gelsen utgör sk samlad bebyggelse. 

Strandremsan är bevuxen med nästan uteslu-
tande al som har fått klass 3 i kommunens löv-
skogsinventering. På våren när Örlen i regel är 
som högst översvämmas stora delar av detta om-
råde	upp	till	vägen	öster	om	de	befintliga	husen	
nedanför strandbrinken. I övrigt har inga särskil-
da naturvärden pekats ut inom området.

3.8.1  Lis - områden

Mål
•	 Ambitionen är att området bibehålls för 

fritidsboende ev med enstaka förtätningar. 
Kommunen anser att det inom Kulabäcks-
området ska vara förhållandevis lätt att få 
strandskyddsdispens efter individuell pröv-
ning i enstaka ärenden eller prövning genom 
ny detaljplan. 

Rekommendation
•	 Ny bebyggelse för bostäder eller verksamhe-

ter får inte tillkomma inom de sanka delarna 
av Örlens strandområde. Etablering av nya 
fritidshus eller verksamhetslokaler ska föregås 
av detaljplan. Alla hus ska på sikt anslutas till 
kommunens spillvattenledning. Båtplatser bör 
samordnas till ett eller möjligen två lägen.

Motiv
Kommunen ser gärna att området i viss mån 

förtätas och att det förbättras för fritidsboende 
och har för avsikt att reglera byggandet av fri-
tidshus inom området genom detaljplan. Hela 
området kan anslutas till den kommunala spill-

vattenledning som korsar områ-
det.

Konsekvenser för strandskyddet
Detaljplanekravet för nyetab-

leringar innebär att avvägningen 
mellan etableringen och strand-
skyddets syften prövas mer 
detaljerat i nästa skede innan 
etableringen kommer till stånd. 
Ovanstående rekommendation 
bedöms innebära att strandskyd-
dets syften inte åsidosätts.

Röd linje: Gräns för LIS-område. Blå linje: Gräns för strandskydd.
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4. Sånna
Avgränsning
Området	 omfattar	 i	 huvudsak	 den	 befintliga	

bebyggelsegruppen både innanför och utanför 
strandskyddet. I området ingår strandzonen och 
vattenområdet utanför. 

Nuvarande förhållanden
Inom	området	finns	ett	15-tal	bostadshus	va-

rav ungefär hälften inom strandskyddsområdet. 
Vid	den	norra	delen	 av	 stranden	finns	badmöj-
ligheter och mindre båtbryggor. I strandskogens 
norra	 del	 finns	 rester	 av	 en	 ishockeybana	med	
omklädningsbyggnader. I den södra delen ligger 
en båthamn för ett 50-tal mindre båtar av typen 
roddbåt eller eka med liten aktersnurra. I anslut-
ning	till	denna	finns	en	fallfärdig	byggnad	som	
tidigare använts som en torvströfabrik. Byggna-
den används idag till båtförvaring och förråd. 

Strandremsan är bevuxen med mestadels al 
med inslag av asp, björk och gran och har be-
tecknats med klass 3 i kommunens lövskogsin-

ventering.  Övrig vegetation består mest av björk 
med inslag av gran. I övrigt har inga särskilda 
naturvärden pekats ut inom området. Den lågt 
belägna strandskogen är översvämmad när vat-
tennivån	är	hög	i	Örlen.	I	område	finns	även	en	
liten gräsbesådd åker.

3.8.1  Lis - områden

Mål
•	 Området bör i första hand nyttjas för 

åretruntboen de. Fritidsverksamheten med 
fiske	och	båtliv	får	gärna	utvecklas	i	områ-
det. Kommunen anser därför att det ska vara 
förhållandevis lätt att få strandskyddsdispens 
efter individuell prövning i enstaka ärenden 
eller prövning genom detaljplan. 

Rekommendation
•	 Ny bebyggelse för bostäder eller verksamhe-

ter bör inte tillkomma inom de sanka delarna 
av Örlens strandområde. Etablering av nya 
fritidshus eller verksamheter ska föregås av 
detaljplan. Alla hus bör på sikt anslutas till 
kommunens spillvattenledning. 

Motiv
Kommunen ser gärna att om-

rådet förtätas med enstaka året-
runthus och att friluftsverksam-
heter  utvecklas kring badplats 
och båthamn. Hela området kan 
anslutas till den kommunala 
spillvattenledning genom att 
denna förlängs från Kylvanäs.

Konsekvenser för strandskyddet
Detaljplanekravet för nyetab-

leringar innebär att avvägningen 
mellan etableringen och strand-
skyddets syften prövas mer 
detaljerat i nästa skede innan 
etableringen kommer till stånd. 
Ovanstående rekommendation 
bedöms innebära att strandskyd-
dets syften  kan förstärkas i om-
rådet.

Röd linje: Gräns för LIS-område. Blå linje: Gräns för strandskydd.
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5. Söroset
Avgränsning

Området ligger vid sjön Örlens norra spets. 
Det omfattar i huvudsak Söroset gård med när-
område, de östra strandsluttningarna ner mot 
Örlen, strandområdet i norr, som är låglänt, och 
utanförliggande vattenområde. Del av utveck-
lingsområdet ligger utanför strandskyddsförord-
nandet.

Nuvarande förhållanden
Sluttningarna i öster är glest bevuxna med fö-

reträdesvis lövträd medan det låglänta området 
i sjöns förlängning består av öppen åker- eller 
betesmark.	Vid	stranden	finns	brygga,	bastu	och	
mobil toalettvagn som används vid organiserade 
turer för besökare i området. 

Inom området ligger Sörosets gård där ägarna 
har för avsikt att utveckla besöksnäringen i form 
av boende på landet, rid- och kanotturer, vand-
ring, närproducerad mat mm. 

3.8.1  Lis - områden

Mål
•	 Ambitionen är att området nyttjas för utveck-

ling av besöksnäringen. Enskilda fritidshus 
får inte tillkomma. Kommunen anser att det 
inom Söroset ska vara förhållandevis lätt att få 
strandskyddsdispens efter individuell pröv-
ning i enstaka ärenden eller prövning genom 
ny detaljplan. 

Rekommendation
•	 Vid ev nybyggnader ska iögonfallande place-

ringar, former eller färger undvikas. Bebyg-
gelse och anläggningar ska förankras i terräng 
och vegetation. Båtplatser bör samordnas till 
ett eller möjligen två lägen.

Röd linje: Gräns för LIS-område. Blå linje: Gräns för strandskydd.
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Motiv
Kommunen ser gärna att besöksnäringen ut-

vecklas med gården Söroset och Örlen och ev 
Örlan som bas. 

Konsekvenser för strandskyddet
Eventuell byggnation inom strandskyddsom-

rådet för besöksnäringen bedöms vara förenligt 
med strandskyddets syften om allmän tillgäng-
lighet. Ev byggnation i det östra sluttningsområ-
det kan påverka växt- och djurlivet och bör därför 
studeras noga i samband med tillståndsgivning.

All utveckling i området måste ske så att spill-
vatten tas om hand på ett tillfredställande sätt i 
enskild anläggning.

Mer omfattande utbyggnad skall föregås av 
detaljplan.
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Kommersiell service
Kommunen har ett ansvar för att upprätthålla 

en rimlig tillgänglighet till service av olika slag 
för alla invånare. Kommunen kan reglera var t ex 
handel får etableras genom att man har monopol 
på planläggningen. Däremot kan man inte på nå-
got direkt sätt påverka eller tvinga fram utbygg-
nad eller etablering av t ex handel. 

Idag	finns	nästan	uteslutande	all	kommersiell	
service i kommunens två tätorter Fagersanna och 
Tibro, huvudsakligen i Tibro.

Offentlig service
Kommunen (barn- och utbildningsnämnden) 

ansvarar för förskolor/fritidshem samt utbild-
ning på grundskolenivå.

De	skolor,	fritidshem	och	förskolor	som	finns	
i	kommunen	finns	i	de	två	tätorterna.

Kommunen (socialnämnden) har också an-
svar för individ- och familjeomsorg inklusive 
flyktingmottagning,	psykiatri	och	hemsjukvård	i	
kommunen.

De	olika	institutioner	som	finns	i	kommunen	
är belägna i Tibro tätort. I övriga delar av kom-
munen	finns	hemsjukvård	och	hemtjänst.

Kommersiell och offentlig service belyses mer 
i de fördjupade översiktsplanerna för Tibro och 
Fagersanna tätorter.

Mål
•	 God kommersiell och offentlig service för alla 

invånare i kommunen.
•	 Barnomsorg och grundskoleutbildning  (låg- 

och mellanstadienivå) ska erbjudas i Tibro 
och Fagersanna tätorter.

•	 En god sjukvård och äldrevård ska erbjudas i 
kommunen.

Strategier
•	 Kommunen medverkar i den handelsutveck-

ling som sker tillsammans med köpmännen, 
företagarna,	fastighetsägare	m	fl.	Centrum-
handel bör stärkas.

•	 Äldre och funktionshindrade ska med hjälp av 
hemvård, träning, rehabilitering, bostadsan-
passning och hjälpmedel ges förutsättningar 
att så länge som möjligt bo kvar i sin invanda 
miljö.

•	 När boende i den egna hemmiljön inte längre 
är möjligt ska olika former av trygghetsboen-
de med god standard samt vård och omsorg 
erbjudas.

Rekommendationer
•	 Större handelsetableringar ska i första hand 

tillåtas i kommunens tätorter. Detta gäller 
också offentlig service. 

•	 Byggande för serviceändamål ska ske i såda-
na lägen att de boendes inköps- och arbetsre-
sor minimeras.
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Servicecentra 2
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Bakgrund
Turismen är internationellt en av de snabbast 

växande näringarna. Turisterna blir allt tydli-
gare i vad de vill uppleva. Aktiviteter med natur 
och kultur får en allt starkare ställning när det 
gäller anledning till människors resande. Bakom 
denna	utveckling	finns	behov	av	spänning,	även-
tyr, personlig utmaning och egen utveckling.

I	 Skaraborgsregionen	 finns	 många	 attraktiva	
turistområden	med	t	ex	fågel-	och	fiskesjöar,	vat-
tenleder, vildmarksområden samt småstadsmil-
jöer. Även i Tibro bör turismen kunna utvecklas 
om den ges de rätta förutsättningarna.

Om turismen och fritidsboendet ökar innebär 
det också att andra näringar får bättre kundun-
derlag.	En	 ökad	 turism	 innebär	 således	 fler	 ar-
betstillfällen och ökad handel samtidigt som ser-
vicen därigenom förbättras för de bofasta.

Turistnäringen är mångfasetterad och berör 
flera sektorer - natur, kultur, landskap, tätortens 
fysiska miljö, kommunikationer, aktiviteter, upp-
levelser mm. Allt påverkar turismen.

Aktörer
I Västra Götalandsregionen samordnas turist-

verksamheten genom Västsvenska Turistrådet 
med bl a en gemensam hemsida för regionens 
kommuner. Till grund för samverkan ligger de 
olika handlingsprogram som tagits fram. Inom 
Skaraborgs Kommunalförbund samordnas verk-
samheten genom Destination Skaraborg. En ge-
mensam vision och värdegrund för turismen i 
Skaraborg är grunden för samverkan.

I Tibro samordnas verksamheten av Kultur & 
Fritid, som tillsammans med de lokala aktörerna 
tar	 tillvara	 de	 förutsättningar	 som	finns	 i	 kom-
munen.

Regionala områden och anlägg-
ningar

På kartan redovisas större områden och mål-
punkter	 i	 regionen.	 Därutöver	 finns	 givetvis	

badplatser, campingplatser, vandringsleder, se-
värdheter mm. De redovisade områdena och 
anläggningarna har stor betydelse även för ti-
brobornas rekreation.   I nästa avsnitt redovisas 
leder i Tibro som ingår i större rekreationsom-
råden - Västgötaleden (cykelled), Rankåsleden 
(vandringsled) som en del i Västra Vätterleden 
och Tidan (kanotled). Dessa ska marknadsföras i 
ett regionalt sammanhang.

Mål
•	 Utveckla	och	profilera	turismen	inom	kom-

munen i respektive samverkansforum genom 
satsningar inom följande områden. 

-   Handelsturism (möbler, inredning och livs-
medel)

-   Jordbruksanknuten turism
-			Friluftslivet	(naturen,	Örlen,	fritidsfiske)
-   Fritidsboendet runt Örlen
-   Andra fritidsanläggningar (enklare övernatt-

ningsmöjligheter)

Strategier 
•	 Samverka och aktivt arbeta med etablerade 

samverkansregioner/organisationer för ut-
veckling av turistfrågor.

•	 Inventera och redovisa vad kommunen har att 
erbjuda besökare samt ta fram en strategi för 
besöksnäringen tillsammans med näringen. 

•	 I enlighet med Vision Tibro 2017 bli en inno-
vativ mötesplats för världens inredare, en 
plats där det skapas miljöer som sticker ut. 

•	 Skapa ett INREDIA (som både är en fysisk 
plats och ett begrepp) som utvecklas till ett 
besöksmål för såväl affärsresenärer, privatper-
soner som tibrobor.

•	 INREDIA blir ett besökscentrum med tillgång 
till telefoner, datorer, informationsmaterial 
och personal som kan lotsa besökare vidare 
till lokala företag, evenemang, butiker, verk-
samheter och olika platser i kommunen.

•	 Verka för att turism kan utvecklas som kom-
plement till jord- och skogsbruksnäringen.   
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Litteratur och källor
•	 Sevärdheter i Skaraborg.
•	 Kultur i Skaraborg.
•	 Handlingsprogram för natur- och kulturturismen i 

Västra Götaland.
•	 Turismstrategi Skaraborg.
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Bakgrund
Kultur- och fritidsaktiviteter har stor betydelse 

för	människors	livskvalitet	och	välbefinnande.

I	olika	delar	av	kommunen	finns	mötesplatser/
samlingslokaler, som kan hyras och användas av 
allmänheten. Detta är en viktig förutsättning för 
att kommuninvånarna skall kunna vara delaktiga 
i den lokala demokratin, och på så vis även till 
viss del i den kommunala utvecklingen. 

Lokaler är också en viktig faktor och en förut-
sättning för ett aktivt föreningsliv. Kommunens 
alla föreningar behöver lokaler för verksamhet, 
möten och sammankomster av olika slag.

Aktörer
Kommunen (kultur- och fritidsnämnden) har 

åtagit sig ett visst ansvar för kommuninnevånar-
nas kultur- och fritidsaktiviteter framförallt när 
det gäller att tillhandahålla vissa lokaler. Verk-
samheterna drivs i samverkan med föreninglivet. 
Föreningar står för den största delen av aktivite-
terna. Kommunen har ett brett utbud av fören-
ingsverksamheter för såväl ung som gammal och 
med inriktning på såväl bredd som elit. I Tibro 
finns	drygt	120	registrerade	föreningar.

Lokala områden/anläggningar
På kartan redovisas närrekreationsområden i 

kommunen. Inom Tibros största rekreationsom-
råde,	 Rankås	 fritidsområde,	 finns	 utbyggt	 el-
ljusspår, motionsspår/skidspår, omklädnings-
byggnad, samlingsstuga geologisk naturstig, 
slalombacke, pulkabacke samt bågskyttebana. 
Motionsspåren löper i stor utsträckning över pri-
vatägd mark. Området utgörs till största delen 
av skogsmark. När stora olägenheter uppstår för 
den enskilde markägaren och intresse för försälj-
ning	finns	kan	kommunen	gå	in	och	köpa	in	eller	
byta mark.

Sjön	Örlen	med	bad,	campingplats,	fiske	och	
fritidsbebyggelse är ett rekreationsområde/turist-
mål, som även lockar många människor, som bor 

utanför kommunen. Området längs badplatsen 
vid Örlenbadet, från naturvårdsområdet Präst-
berget, till Skeastan bör ägnas särskild uppmärk-
samhet. Allmänhetens tillgång till strandområdet 
bör	särskilt	beaktas.	Utbyggnaden	av	den	befint-
liga campingplatsen kan bli aktuell liksom ut-
byggnad med campingstugor.

Sjön	Örlen	har	ett	av	länets	bästa	fiskevatten	
med	mycket	sportfiske	och	husbehovsfiske.	För	
Örlen	finns	ett	fiskevårdsområde	bildat	 för	 för-
valtning	 av	 fisket	 och	 fiskevården.	 Ett	 omfat-
tande	fiskevårdsarbete	har	skett	med	bl	a	inplan-
tering	av	fisk.	Detta	 arbete	 fortsätter	utifrån	de	
kontinuerliga utvärderingar som sker.

Även	för	Tidan	har	ett	fiskevårdsområde	bil-
dats. Den storvuxna och stationära öringstam-
men i Tidan är mycket skyddsvärd. Goda ström-
fiskeförhållanden	finns	på	flera	platser	i	ån.

Övriga vattenområden kan utvecklas till gi-
vande	 fiskevatten.	 Det	 är	 dock	 nödvändigt	 att	
fiskevårdsområden	bildas	även	för	dessa	vatten.	

Sjön Örlen och ån Tidan är också utmärkta 
vattendrag för kanotpaddling.

I	övrigt	saknar	kommunen	specifika	turistmål	
och	bör	satsa	på	att	förstärka	befintliga	målpunk-
ter genom både återkommande och tillfälliga 
evenemang.

Anläggningar och lokaler
På nästa uppslag redovisas även fritidsanlägg-

ningar, föreningsägda anläggningar för fritids- 
och kulturell verksamhet samt kyrklig verksam-
het som ligger utanför Tibro tätort.
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Mål
•	 Kommunen ska skapa förutsättningar för ett 

brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet 
för att öka attraktionskraften både som boen-
de- och besökskommun. 

•	 Kommunen ska ta till vara förutsättningar 
(natur mm) för att utveckla friluftslivet och 
besöksnäringen. Sjön Örlen är en stor resurs 
för utveckling av besöksnäring - rekreation-
friluftsliv. 

•	 Områden för det rörliga friluftslivet - särskilt 
närrekreationsområdet Rankåsområdet ska 
säkerställas.

•	 Profilen	”Tibro	idrottskommunen”	ska	förstär-
kas och bli ett känt begrepp inom hela regio-
nen

Strategier
•	 ”Ansvariga” för kultur och fritid samt turism 

inom kommunen bör ta fram ett handlings-
program för en framtida utveckling av frilufts-
liv, fritid och turism. Det är av vikt att känna 
till	de	natur-	och	kulturvärden	som	finns	inom	
kommunen och vilka belastningar dessa tål. 

•	 För att behålla bredden och utbudet  samt ut-
veckla dessa ska föreningars intresseområden 
särskilt beaktas i en levande dialog.

•	 Kommunen ska stödja föreningar så att de 
till rimliga kostnader kan bedriva sina verk-
samheter på samma villkor som de som har 
tillgång till kommunala lokaler och anlägg-
ningar.

•	 Kultur- och fritidsnämnden bör stötta fören-
ingar genom upplåtelse av lokaler/anlägg-
ningar, bidrag till verksamheter och stöd till 
enskilda fritids- eller kulturella projekt.

Rekommendationer
•	 Friluftslivets intressen ska prioriteras inom 

Rankåsområdet, Örlenområdet och Tidanom-
rådet. Hänsyn ska tas till riksintressena.

•	 Föreningarnas markanvändningsintressen ska 
(efter prövning) hävdas gentemot andra intres-
sen. Det är därför angeläget att föreningarnas 
anspråk förs fram till kommunen.

•	 Verksamheter som medför buller eller andra 
störningar ska i den mån det är möjligt loka-
liseras till områden där sådana anläggningar 
redan	finns.	Det	vill	säga	att	nya	endurospår,	
motocrossbanor och liknande ska förläggas 
i	närheten	av	befintliga	anläggningar.	Nya	
störande anläggningar ska inte lokaliseras i 
tysta områden.

•	 Nybebyggelse för bostasändamål ska inte 
medges inte inom Rankås fritidsområde annat 
än	på	redan	be	fint	liga	bostadsfastigheter.

•	 Byggande av anläggningar för friluftsliv eller 
besöksnäring ska förläggas i lägen där resor 
minimeras.

3.10.2  Fritid - Turism - lokalt

Litteratur och källor
•	 Föreningskalendern.
•	 Vision Tibro 2017.
•	 Kulturpolitiskt program 2008.
•	 Idrottspolitiskt program 2005.



Översiktsplan för Tibro kommun, antagandehandling jan 2012

   77      3.10.2  Fritid - Turism - lokalt



Karlsborg

Karlsborgs kommun

Örlen Rv 49

FAGERSANNA

H
jo Hjo kommun

Lv
201

M
ariestad

Töreboda kommun

HÖNSA
Lv

201

Rv 49

Skövde

TIBRO

Tidan

Skövde kommun

Översiktsplan
Tibro kommun

10.2 Friluftsliv, fritid och turism
Områden och anläggningar

Skala 1:140 000

Skinnfällen
Bygdegård

Ransbergs
BlåbandsföreningTibro Sportfiskeklubb

Hönsa Bygdegård

Kroppetorps
Missionshus

Tibro Motorklubb

Tibrobygdens Ridklubb

Tibro Kanotklubb

Ransbostugan

Strandstaden

Fagersannna IF

Ransbergs Skytteförening

Rankåsstugan
Friluftsfrämjandet

Tibro Bågskyttesällskap

SMU-stugan

Tibro
Brukshundsklubb

Tibro Jaktskytteklubb

Tibro Skytteförening

Tolsby Missionshus

Förenings- o samlingslokaler

Kyrklig verksamhet

Övrig kulturell verksamhet

Brännhults
Hembygdsgård

Höghults
Missionshus

Sept.2009

Balteryds
Hembygdsgård



Översiktsplan för Tibro kommun, antagandehandling jan 2012

    78      

Litteratur och källor
•	 Den goda resan: Nationell plan för vägtransport-

systemet 2004-2015: investeringar i det nationella 
stamvägnätet.

•	 Svensk klimatpolitik 2008.
•	 Trafikverkets	miljömålsstyrning.
•	 Vägar för bättre natur, kulturmiljö och friluftsliv: 
Så	här	vill	Trafikverket	arbeta	för	att	bidra	till	
Sveriges miljömål.

•	 Säker	väg:	Nollvisionen	på	väg.	Trafiksäkerhe-
tens utveckling efter beslut om nollvisionen med 
fokus på 11 punktsprogrammet.

Allmänna vägar
Trafikverket	är	väghållare	för	allmänna	vägar	

och svarar för byggande, drift och underhåll.

Genom kommunen går riksväg 49 och väg 
201. Övriga större vägar av betydelse för kom-
munen är E20, väg 26 samt väg 194 och 195 till 
Hjo och Jönköping där E4 tar vid  för transporter 
till södra Sverige och kontinenten. Näringslivet 
i Tibro transporterar lika mycket gods söderut 
över Hjo som norrut respektive västerut på riks-
väg 49.

Järnvägar 
Trafikverket	 är	 den	myndighet	 som	 ansvarar	

för järnvägen i Sverige. Statens Järnvägar (SJ) m 
fl	bedriver	trafik	(tågtransporter).	Jernhusen	AB	
äger, förvaltar stationer, kontor och underhålls-
depåer längs den svenska järnvägen  Närmaste 
järnvägsstation	för	persontrafik	är	Skövde	rese-
centrum ca 2 mil från Tibro tätort. 

Flygplatser
Jönköpings	flygplats	(ca	8	mil)	och	Landvet-

ter	flygplats	i	Göteborg	(ca	15	mil)	är	viktiga	för	
kommunen.

Hamnar
Närmaste hamn av betydelse för Tibro är 

Göte borgs hamn. Vissa transporter sker även via 
hamnar i Vänern.

Transportstyrelsen
Styrelsen är en central myndighet under rege-

ringen som har rätt att meddela egna föreskrifter. 
Rätten	att	 föreskriva	finns	 inom	bl	a	områdena	
järnväg,	luftfart,	sjöfart	och	vägtrafik.

Omlastning – godstransporter
Större omlastningsplatser för gods mellan tåg 

och lastbil är belägna i Örebro, Jönköping och 
Göteborg. Ny omlastning mellan tåg och lastbil 
planeras i Skövde. Stora mängder gods lastas om 
(från bil till bil) vid lastbilscentralen på Balte-
ryds industriområde i Tibro. 

Mål 
•	 En bra väginfrastruktur för såväl person- som 

godstransporter ska uppnås. 

Strategier 
•	 Verka för bra vägförbindelser till viktiga be-
folkningscentra	och	anläggningar	(flygplatser,	
godsterminaler) i samarbete med berörda 
kommuner och näringsliv.

-   Verka för utbyggnad av E20 (förbindelselänk 
Göteborg - Skaraborgsregionen - Stockholm) 
till fyrfältsväg.

-   Väg 49, stråk 5, enligt den regionala planen 
sträcker sig från Askersund i öster via Karls-
borg, Tibro, Skövde, Skara, Lidköping, Gräs-
torp, Trollhättan och Uddevalla till Lysekil i 
väster.

-   Verka för en lättillgänglig och funktionell 
omlastningsstation för gods i Skövde.

-   Västra Vätternvägen 1) (länk väster om Vät-
tern  mellan Bergslagen - Örebro och Jön-
köping - E4 och ”Europakorridoren” mot 
kontinenten)

-   Mellansjövägen 1) (länk Mariestad - Tibro och 
Hjo) mellan Svenska fjällen - Värmland och 
”Europakorridoren”.

1) Västra Vätternvägen och Mellansjövägen ovan 
är begrepp som används av kommuner för sats-
ningar främst inom besöksnäringen.
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Översiktsplan för Tibro kommun, antagandehandling jan 2012

    80      3.11.2  Vägar

Allmänna vägar
Trafikverket	 upprättar	 en	 nationell	 plan	 för	

utbyggnad och förbättringar av rikets nationella 
vägar och järnvägar. Västra Götalands regionen 
upprättar	 i	 samråd	 med	 Trafikverket,	 berörda	
kommuner	m	fl	 en	 regional	 plan	 för	 regionens	
vägar.	(Järnvägar	med	något	undantag	finns	i	den	
nationella planen). Planerna, som omfattar in-
vesteringar,	underhåll,	 trafiksäkerhet,	miljö	och	
till gänglighet, revideras ungefär vart fjärde år. 

Nästa planperiod omfattar 2010-2021. I den 
nationella	 planen	finns	 inget	 objekt	 som	direkt	
berör Tibro kommun. Indirekt påverkas kommu-
nen av åtgärder på bl a E20. I den regionala pla-
nen	finns	enbart	en	pott	för	väg	49,	Stråk	5,	som	
ev kan komma Tibro kommun till del genom 
punktvisa förbättringsåtgärder. Tibro kommun 
anser att det är mycket angeläget att åtgärda ett 
antal korsningar på väg 49 genom vänstersväng-
fält eller cirkulationsplatser. Vänstersvängfält 
gagnar	även	busstrafiken.	Korsningarna	har	mar-
kerats på kartan med en grön ring. Se även Te-
matiskt fördjupad översiktsplan för Fagersanna 
avseende kommunikationer antagen 2010-02-22.

Kommunen anser dessutom att ombyggnad 
av väg 201 mellan Hästekulla och Skogarud är 
mycket angelägen och bör tas med i kommande 
regionala plan. Ombyggnad av denna sträcka, 
som är mycket krokig, medför att i stort sett hela 
väg 201 mellan väg 49 och Mariestad får accep-
tabel standard. 

Kommunen föreslår även en ny sträckning av 
väg 3022, Spethultsvägen, öster om Fagersanna. 
Härigenom skulle störningarna för boende ut-
med nuvarande sträckning i Fagersanna minska.

Enskilda vägar 
Enskilda vägföreningar ansvarar för enskilda 

vägar. Staten och/eller kommunen kan lämna bi-
drag till vägföreningen. 

Gång- och cykelvägar
På	kartan	redovisas	befintliga	gång-	och	cykel-

Mål
•	 En bra vägstruktur för såväl person- som 

godstransporter ska uppnås. 

Strategier 
•	 Kommunen ska verka för att ombyggnaden 

av väg 201 mellan Hästekulla och Skogarud 
läggs in i nästa regionala plan. 

•	 Kommunen skall verka för att vänstersväng-
fält kommer till stånd i korsningarna väg 
49/3019 Sånna, väg 49/3008 Ransberg och 
väg 49/ 3008:1 Rotevägen.

•	 Kommunen skall verka för att cirkulations-
platser kommer till stånd i korsningen väg 49 
Fågelviksleden och vid Gärekorsningen.

Övriga allmänna vägar av större betydelse inom 
Tibro kommun
•	 Breviksvägen  (väg 2917) Vägen har branta 

lutningar och är kurvig särskilt i Karlsborgs 
kommun och bör förbättras.

•	 Vägen runt Örlen, vägarna 3019, 3021 och 
3022 bör hållas i gott skick. 

Enskild väg av större allmän betydelse. 
•	 Vägen till Rankås friluftsområde ska hållas i 

gott skick. 

Reservat i planen
•	 Ny väg (väg 201) mellan Hästekulla och Sko-

garud läggs in i planförslaget så som den nu är 
projekterad. 

•	 Kommunen föreslår en ny dragning av väg 
3022 mot Spethult vid Fagersanna. 

•	 När järnvägen mellan Tibro och Karlsborg 
läggs ned bör banvallen användas för en gång- 
och cykelväg.

•	 En cykelled bör byggas till Rankås fritidsom-
råde. 

Rekommendationer
•	 Åtgärder som försvårar syftet med vägreservat 

får ej medges/utföras.

vägar utanför tätorterna. Banvallen mellan Tibro 
och Fagersanna har markerats då denna föreslås 
användas som gång- och cykelväg mellan Tibro 
och Fagersanna med fortsättning mot Mölltorp.
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Viktiga vägar i kommunen

Allmänna vägar (vägverket)

Befintlig gång- och cykelväg

Föreslagna nya vägsträckningar/ombyggnader

Föreslagna nya gång och cykelvägar

Föreslagna cirkulationsplatser eller vänstersvängfält

Rankås

Nov 2010

Övriga beskrivningar
•	 Byggnadsförbud mm längs allmänna och enskilda 

vägar, avsnitt 3.5.1. 
•	 Trafikmängder	och	säkerhet,	avsnitt	3.11.3.	
•	 Kulturhistoriskt värdefulla vägar avsnitt 3.16.6.
•	 Hantering av farligt gods, avsnitt 3.17.4.

Litteratur och källor
•	 Förstudie gällande väg 201, vägavsnitt Hästekulla 

- Skogaryd
•	 Tematisk fördjupning av översiktsplanen för 

Fagersanna avseende kommunikationer antagen 
2010-02-22.
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Aktörer
Trafikverket	och	kommunen	är	ansvariga	 för		

ut formningen av statliga respektive kommunala 
vägar/gator - även den estetiska utformningen. 
Trafikverket,	 kommunen,	 polisen	 och	 den	 en-
skilde	individen	har	också	ansvar	för	trafiksäker-
heten.

Statliga bidrag
Kommunen kan varje år ansöka om statlig 

medfinansiering	 (statsbidrag)	 till	 åtgärder	 för	
trafiksäkerhet	 och	 miljö	 på	 kommunala	 gator,	
tillgänglighet samt miljöförbättrande åtgärder, 
främst mot buller.

Vägstandard och hastigheter  
Idag får man köra i 90, 80, 70 eller 60 km/h på 

de	allra	flesta	vägarna	i	kommunen,	undantaget	
de gator/vägar som går inom de tätbebyggda om-
rådena i Tibro tätort, Fagersanna och Hönsa.

Hastigheten och vägarnas standard är direkt 
avgörande för antalet olyckor och olyckornas 
konsekvenser. I en sammanställning från sam-
hällsbyggnadskontoret pekas ett antal brister ut 
i det allmänna vägnätet. Man pekar bl a på; dålig 
beläggning	på	flera	vägar,	hög	tillåten	hastighet	
på vissa ställen, stolpar och skyltar för nära en 
del vägbanor, behovet av cirkulationsplatser och 
vänstersvängfält på väg 49 m m.  

Trafikmängder
Mätning	av	trafikmängder	genomförs	av	Tra-

fikverket	 på	 allmänna	 vägar.	 Även	 samhälls-
byggnadskontoret utför vissa mätningar av tra-
fikmängder.

De	mätningar	som	finns	i	kommunen	redovi-
sas på kartan till höger. Vägarna redovisas som 
band där bandbredden är proportionell mot tra-
fikmängden.	 Siffrorna	 anger	 antalet	 fordon	 per	
årsmedeldygn.  

Trafikolyckor inom kommunen
Kartan på nästa uppslag visar även de platser i 

kommunen där allvarligare olyckor inträffat un-
der åren 1996 - 2008. Viltolyckor och olyckor 
med lindriga personskador redovisas inte på kar-
tan. 

Under dessa år har åtta olyckor med dödsfall 
inträffat i kommunen samt 44 olyckor med svåra 
personskador. Antalet polisrapporterade olyckor 
i kommunen under åren 1996 - 2008 framgår av 
tabellen nedan. Antalet olyckor med lindriga el-
ler	inga	skador	är	säkert	betydligt	fler	än	de	som	
rapporterats. 
•	 med dödsfall              8 st 
•	 med svår personskada          44 st
•	 med lindrig personskada      205 st
•	 utan personskada (ej vilt)    240 st
•	 med älg eller rådjur      905 st

Trafiknätsanalys
En	 trafiknätsanalys	 har	 urarbetats	 för	 Tibro	

och Fagersanna tätorter. Syftet med analysen är 
att	uppfylla	Trafikverkets	”nollvision”	d	v	s	inga	
dödade	eller	svårt	skadade	i	trafiken.	

Diagrammen nedan visar hur antalet olyckor 
respektive personskador har utvecklats under pe-
rioden från 1991/93 till 2007/08
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Litteratur och källor
•	 Trafiknätsanalys	för	Tibro,	Tibro	kommun	2000-

02-15.
•	 Kommunens sammanställning av polisrapporte-
rade	trafikolyckor	mellan	1996	och	2008.	
Samhälls bygg nadsförvaltningen.

•	 Säker	väg:	Nollvisionen	på	väg	Trafiksäkerhetens	
utveckling efter beslut om nollvisionens fokus på 
i punktsprogrammet.

•	 www.trafikverket.se

3.11.3  Biltrafik

Mål 
•	 Tibro ska arbeta för att blir en trygg och säker 
kommun.	Antalet	trafikskadade	skall	minska	
och	trafiksäkerheten	öka.

•	 Vägarna i kommunen ska ha god standard 
och säkerhet och vara väl underhållna.

•	 Prioriterade vägar redovisade i föregående 
avsnitt ska prioriteras vad gäller satsningar.

Strategier
•	 Kommunen ska verka för att genomföra för-
slagen	i	nät-	och	trafiksäkerhetsanalysen.

•	 Kommunen	ska	bl	a	verka	för	trafiksäker-
hetsförbättringar på riksväg 49 och väg 201, 
3008, 3019 och 3021. Vänstersvängfält ska 
anordnas. Korsningarna ska belysas. Cirkula-
tionsplatser skall anläggas.  

•	 Kommunen ska också arbeta för bättre väg-
underhåll	där	så	behövs.	Trafikverket	upprät-
tar årligen en plan för rekonstruktion av vägar 
och tjälsäkring. Kommunen får möjlighet att 
framföra synpunkter på angelägna objekt. 

•	 Kommunen	ska	ansöka	om	statlig	medfinan-
siering	(statsbidrag)	för	trafiksäkerhet	och	
miljö på kommunala gator. 

•	 Belysning bör ur trygghetssynpunkt vara tänd 
där gående och cyklister rör sig nattetid.
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Trafik och aktörer
Från och med 2012 är Västra Götalandsre-

gionen	ansvarig	myndighet	för	kollektivtrafiken	
i	 regionen	samt	ensam	ägare	av	Västtrafik	AB.	
Tibro kommun verkar i samrådsorganet, Kollek-
tivtrafikrådet	 Skaraborg,	 för	 att	 tillvarata	 kom-
munens	intresse	i	kollektivtrafikfrågor.	

Västra Stambanan med närmaste hållplats i 
Skövde har väsentligt intresse för Tibro kom-
mun.		På	denna	marknad	släpps	fler	och	fler	pri-
vata aktörer in.

De	närmast	 liggande	flygplatserna	är	Axamo	
i Jönköping, Landvetter och Säve utanför Gö-
teborg	 och	 Skavsta	 vid	 Nyköping.	 Trafiken	 på	
Knistad är numera mycket begränsad.

Kommunerna kan bidra med ekonomiska 
medel och planering av t ex resecentra och pen-
delparkeringar samt med en allmän samhällspla-
nering	 som	 gynnar	 kollektivtrafik.	Trafikverket	
lämnar också bidrag till anläggningar.

Struktur
Den spridda ortstrukturen i Skaraborg med re-

lativt stor andel landsbygdsboende är ogynnsamt 
för	kollektivtrafik.	Detta	avspeglar	sig	i	ett	stort	
bilberoende både vad gäller persontransporter 
och varutransporter i regionen.

Tibro med Tibro och Fagersanna tätorter lig-
ger dock på Skaraborgs kommunikationsaxel i 
östvästlig riktning, Karlsborg - Tibro - Skövde 
- Skara - Lidköping.  En väl fungerande kollek-
tivtrafik	finns	i	detta	stråk	och	är	mycket	viktig.	
Andelen bussresande arbetspendlare är hög.

För Tibro är de täta bussförbindelserna till 
Skövde resecentrum särskilt viktiga. Dessa ger 
goda förbindelser till tågtransporter.

Viktiga	långväga	busslinjer	är:	Västtrafiks	ex-
pressbusslinje mellan Trollhättan - Lidköping - 
Karlsborg, Swebus Express mellan Jönköping 
- Skövde - Karlstad samt linjen Skövde - Stock-
holm som fn körs av Skövde buss.

Viktiga tåglinjer från Skövde är t ex Skövde 
- Göteborg - Malmö, Skövde - Stockholm och 
vidare norrut, Skövde - Oslo, respek  tive Skövde 
- Nässjö - Helsingborg.

Viktiga	flygplatser	med	reguljär	passagerartra-
fik	är	främst	Landvetters	flygplats	i	Göteborg	och	
Jönköpings	flygplats	Axamo	men	också	Skavsta	
vid Nyköping.  

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken	 är	 en	 del	 av	 den	 grundläg-

gande samhällsservicen. En rätt utformad kol-
lektivtrafik	ger	ökad	välfärd,	bättre	ekonomi	för	
samhället, den enskilde och näringslivet. 

Kollektivtrafiken	är	till	stora	delar	väl	funge-
rande.	 Det	 finns	 fortfarande	 brister,	 främst	 i	
tillgängligheten,	 framkomligheten	 och	 trafiksä-
kerheten.	Västtrafik	arbetar	inte	bara	med	dessa	
frågeställningar utan även med miljö- och hälso-
frågor. 

Mål
•	 God	kollektivtrafikförsörjning	ska	eftersträvas	

för hela kommunen, till andra kommuncentra i 
regionen och särskilt till Skövde rese centrum.  

•	 Kommunen bör verka för att tillgängliga trans-
portmedel blir miljövänligare. Bussar bör t ex 
drivas med biobränsle.

•	 Antalet resenärer ska ökas främst av miljöskäl. 

Strategier
•	 Kommunen ska verka för en bebyggelsestruk-

tur som medger kollektiva resor.
•	 Kommunen ska verka för att öka antalet kol-
lektivtrafikresenärer	t	ex	genom	att	informera	
om turtätheten, fördelarna i form av miljövin-
ster och låga resekostnader.

•	 Busstrafikens	turtäthet	ska	prövas	fortlöpande.	
•	 Kommunen skall verka för att bekväma pend-

larparkeringar kommer till stånd i lägen där 
sådana saknas.

Litteratur och källor
•	 Trafikförsörjningsplan	2010,	Västtrafik.
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Litteratur och källor
•	 Målbild	för	kollektivtrafiken	år	2025	i	Skaraborg;	

Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalands-
regionen	och	Västtrafik.

•	 Kollektivtrafikprogram	för	Skaraborg	2012-2014;	
Skaraborgs	kommunalförbund	och	Västtrafik.

•	 Informationsfolder	”Närtrafik	i	Tibro”;	Västtrafik.
•	 Informationsfolder	”Flextrafik	i	Tibro”;	Västtrafik.

3.11.5  Kollektivtrafik - buss

Aktörer
Västtrafik	 ombesörjer	 kollektivtrafiken	 inom	

Tibro kommun och ansvarar för driften av kol-
lektivtrafikens	 infrastrukturanläggningar.	 Kom-
munen	 finansierar	 själv	 viss	 kollektivtrafik,	 så	
kallad	 tillköpstrafik.	 Ett	 exempel	 är	 konceptet	
med	 fria	 kollektivtrafikresor	 inom	 kommunen	
för de invånare som fyllt 75 år. 

Skaraborgs kommunalförbund har antagit ett 
kollektivtrafikprogram	som	visar	på	de	priorite-
ringar som kommunerna anser vara viktigast för 
kollektivtrafikens	 utveckling.	Detta	 program	 är	
en	konkretisering	av	”Målbild	för	kollektivtrafi-
ken år 2025 i Skaraborg”. För att nå målen måste 
många	olika	parter	bidra	till	finansieringen	av	de	
åtgärder som krävs. Kommunen bidrar bland an-
nat med infrastrukturåtgärder. 

Varje enskild person har ett ansvar för att mi-
nimera sitt eget bilresande, eller med andra ord 
resa på ett miljövänligare sätt. Att nyttja kollek-
tivtrafiken	är	då	ett	bra	sätt.

Busslinjer
Den absolut största delen av kommunens   be-

folkning bor i tätorterna Tibro eller Fagersanna. 
Detta	 faktum	 underlättar	 kollektivtrafikförsörj-
ningen då den kräver färre linjesträckningar.

Sex	 linjer	 trafikeras	på	olika	 sätt	 inom	kom-
munen enligt redovisningen av basnätet på nästa 
sida.	Linje	1	och	400,	som	trafikerar	väg	49-strå-
ket i östvästlig riktning, är de mest frekventa 
linjerna	och	de	som	utnyttjas	av	flest	resenärer.	
Samtliga linjer går via busstationen i Tibro tätort.

Närtrafik
Närtrafik	 är	 allmän	 kollektivtrafik	 som	 körs	

med mindre fordon och gäller för alla kom-
muninvånare. Resorna går mellan landsbygd och 
kommuncentrum eller närmaste tätort där linje-
trafik	 saknas.	Varje	 vardag,	 under	 tre	 tidsinter-
vall,	finns	möjlighet	att	resa	med	närtrafiken.	

Turerna	 prissätts	 enligt	 Västtrafiks	 kontant-

taxa. Beställning av resa sker senast två timmar 
innan	avgång.	Mer	information	om	trafiken	finns	
i	foldern	”Närtrafik	i	Tibro”.

Flextrafik
Flextrafik	är	allmän	kollektivtrafik	för	alla	som	

fyllt 75 år eller har tillstånd att resa med färd-
tjänst.	 Flextrafik	 kan	 användas	 för	 resa	mellan	
två valfria adresser inom Tibro tätort och fasta 
turtider gäller. 

Närtrafik,	 flextrafik	 och	 kommunens	 färd-
tjänstresor	utförs	genom	Västtrafik	AB.	För	när-
varande	har	Västtrafik	avtal	med	Samres	AB	för	
den beställningscentral, där resorna bokas och 
planeras.

Mål
•	 Verka	för	en	attraktiv	kollektivtrafik	i	regionen	

och lokalt.
•	 Verka för en ökad anpassning av kollektivtra-
fiken	till	personer	med	funktionshinder.

Strategier
•	 Verka	för	att	kollektivtrafiken	är	lättillgänglig	

vad avser turtäthet, fordon, linjesträckningar, 
biljettsystem och information.

•	 Verka för att väderskydd byggs och underhålls 
vid hållplatser.

•	 Verka för god säkerhet vid busshållplatser och 
utmed vägen till och från busshållplatser.

•	 Verka för att åstadkomma korta och lätt fram-
komliga linjesträckningar.
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Järnvägen Skövde – Karlsborg
Persontrafik	har	inte	bedrivits	på	Karlsborgs-

banan sedan 1986 med undantag av viss musei-
trafik.	Sedan	1999	har	 inga	transporter	skett	på	
sträckan Tibro-Karlsborg. 

Trafikverket	utredde	år	2003	förutsättningarna	
för att upphöra med allt underhåll på sträckan 
Tibro-Karlsborg. Den marknadsundersökning 
som	Tra	fikverket	genomförde	visade	att	det	sak-
nas presumtivt underlag för godstransporter på 
den aktuella delsträckan och att det därför inte 
var samhällsekonomiskt motiverat att fortsatt ha 
sträckan	driftsatt	och	upplåten	för	trafik.

Tidigast tre år efter det att beslut om upphö-
rande av underhåll är fattat kan frågan om ned-
läggning aktualiseras. Beslut om upphörande av 
underhåll på delen Karlsborg - Tibro fattades av 
dåvarande	 Banverket	 (nuvarande	 Trafikverket)	
2002-04-10. 

Trafikverket	 beslutade	 därefter,	 2008-12-17,	
att enligt 7 § Förordningen om statens spåran-
läggning, lägga ner delen Karlsborg - Tibro och 
upphöra med underhållet på sträckan Tibro - 
Skövde.

Besluten togs efter det att ärendet varit ute på 
remiss till Tibro, Karlsborg och Skövde kommu-
ner, Länsstyrelsen, Försvarsmaktens högkvarter 
och Skaraborgs regemente. Ingen av remissin-
stanserna hade något att erinra.

Beslutet överklagades till regeringen som av-
slog överklagandet 2010-10-28. Beslutet har 
därefter	vunnit	laga	kraft.	Trafikverket	har	inlett	
diskussioner om försäljning av marken där ba-
nan	och	en	del	utrustning	finns	kvar.	Köpare	som	
vill	och	bedöms	kunna	driva	tågtrafik	prioriteras	
framför andra köpare.

Trots laga kraftvunnet beslut och den inledda 
försäljningsprocessen har Västra Götalandsregio-
nen för avsikt att utreda hela banan igen för att få 
bättre underlag till ett ”slutligt beslut” angående 
delen Tibro - Skövde.

Kommunfullmäktige i Tibro har vid två till-
fällen	beslutat	att	inte	verka	för	fortsatt	trafik	på	
Karlsborgsbanan. KF § 1, 2005-02-28 och KF § 
7, 2008-02-25.

Järnvägsområdet har stor barriäreffekt både i 
Tibro tätort och i Fagersanna. I båda tätorterna 
tar banan upp värdefull mark för bebyggelse el-
ler annan användning. Skötseln är undermålig 
och banområdet förfular för närvarande både 
stads- och landskapsbild.

Mål
•	 Verka för bra järnvägsförbindelser från 
Skövde	och	bra	anslutande	busstrafik.

•	 Skapa en attraktiv gång- och cykelväg ev 
kom binerad med en parallell ridväg på banval-
len.

Strategier
•	 Överta markfastigheten där banvall och tillhö-
rande	anordningar	ligger	från	Trafikverket.

Litteratur och källor
•	 Anteckningar från järnvägsseminarium i Tibro 

hösten 2000 och senare möten. 
•	 Trafikverkets	beslut	2002-04-10.
•	 Trafikverkets	beslut	2008-12-17.
•	 KF:s beslut 2008-02-25, § 5.
•	 M	fl.
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Mål
•	 Verka för ett gott klimat för olika leverantörer 

av IT- kommunikation och kommunikations-
tjänster.

•	 Tillhandahålla ett optiskt nät för de nationella 
tjänsteoperatörerna.

Strategier
•	 Kommunen har genom Tibro Energi AB för 

avsikt att äga den nya fysiska IT-infrastruktu-
ren,	t	ex	i	form	av	fiberkablar.	Slutmålet	är	att	
infrastrukturen ska knyta samman alla fastig-
heter i kommunen. 

•	 Från en första anslutning av större enheter 
såsom kommunala arbetsplatser, större företag 
och hyresfastigheter kommer den nya IT-in-
frastrukturen på sikt även att införliva mindre 
arbetsplatser och enskilda hushåll. I första 
hand gäller detta kommunens tätorter. 

3.11.7  It, tele, radio, tv

IT
Dagens samhälle visar på en hög uppkopp-

lingsgrad och krav på höga hastigheter för data-
förbindelser, både med fast och mobil uppkopp-
ling.

De	 flesta	 fasta	 uppkopplingar	 bygger	 fortfa-
rande på Skanovas gamla kopparnät och med en 
ADSL-tjänst. För dessa kunder kommer man att 
få ett stort behov av alternativ uppkoppling och 
med stora ombyggnader av det fasta nätet eller 
byggnation av mobila höghastighetsnät.

Den förnyelse som har påbörjats för de kom-
munala bostadsfastigheterna har lagts ut på en-
treprenad åt Telia som bygger nytt nät för både 
data-, tele- och TV-tjänster baserat på ett nytt op-
tofibernät.	

Aktörer
Skanova äger ett rikstäckande nät för kommu-

ni	kation	av	tele	och	datatrafik.	I	närområdet	runt	
Tibro har ett mellanortsnät byggts ut av Bred-
band Östra Skaraborg samt övriga energibolag i 
regionen. 

Inom Tibro kommun är fortfarande Telia den 
dominerande aktören för accessnätet till slut-
kund. Nätet består till största delen av kopparka-
bel	men	även	av	optisk	fiber.	Alla	hushåll	inom	
kommunen har tillgång till bredband (ADSL).

Anläggningar och ledningar
Ett	troligt	stråk	för	framdragandet	av	fiberka-

bel är längs Vattenfalls kraftledning i öst-västlig 
riktning genom kommunen. Längs detta stråk 
kan	det	även	bli	aktuellt	med	noder	på	fler	platser	
än i Tibro tätort.

Även	 Trafikverket	 skulle	 kunna	 utvidga	 sitt	
nationella	nät	genom	att	lägga	fiberkabel	i	ban-
vallen mellan Skövde och Karlsborg. Detta är 
dock inget som är planerat idag.

Kanalisation i mark, noder i form av t ex små 
byggnader och master för radiokommunikation 
är anläggningar som kan bli aktuella.

Tele
De anläggningar som hör till telekommunika-

tion är t ex master, luftledningar, markledningar 
och olika stationer. 

Eftersom mängden information, som förmed-
las	 via	 de	 befintliga	 telenäten,	 ökar	 kommer	
denna kommunikationsform troligen att bli ännu 
viktigare i framtiden. 

Telekommunikationen är just nu inne i en väl-
digt	expansiv	fas.	I	hela	landet	byggs	de	befintli-
ga mobilnäten ut samtidigt som nya generationer 
mobilnät byggs. Samma sak sker också i många 
andra länder runt om i världen. 

TV
Radio och TV står för en viktig envägskom-

munikation i samhället. Denna sänds över hela 
landet med radiovågor som via master och an-
tenner når hushåll och andra mottagare. 

TV, och till viss del även radio, sänds även via 
satelliter och kan tas emot av hushållen anting-
en genom egna paraboler eller med gemensam 
anslutning till ett kabelnäts paraboler.    
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Litteratur och källor
•	 Kommunal projektgrupp ”Stadsnät”, Kommun-

styrelsen. 

Rekommendationer
•	 Länkutrustning m m ska samordnas på så få 

master som möjligt.
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