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PLANBESKRIVNING 
 

INLEDNING 
Vad är en detaljplan? 
Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur 
bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte 
får göra för byggåtgärder inom planområdet. Planen är upprättad enligt PBL 
(Plan- och bygglagen), SFS 2010:900, version 2015-01-01. 
 
Planprocess 
Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 4:e och 5:e kapitel samt plange-
nomförandet i 6:e kapitlet. I detta fall handläggs detaljplanen enligt reglerna för 
standardförfarande. Planarbetet påbörjades under 2021. Förfarandets olika steg 
redovisas nedan. 
Planarbetet inleds 
Ett förslag till detaljplan, samrådshandling, tas fram med plankarta, plan- och 
genomförandebeskrivning, illustrationer m m. Förutsättningar och idéer prövas 
under arbetet. 
Samråd 
Dialog med länsstyrelsen, andra myndigheter, föreningar, sakägare, allmänhet 
med flera kring samrådshandlingen. Syftet med samrådet är att förbättra besluts-
underlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Efter samrådet samman-
ställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Denna sammanställning får 
enligt Boverket anstå till granskningsutlåtandet. Planhandlingarna bearbetas om 
yttrandena föranleder åtgärder. 
Granskning 
Den bearbetade planhandlingen ställs ut och skickas för granskning under ca 4 
veckor. Efter granskningsskedet sammanställs inkomna synpunkter i ett gransk-
ningsutlåtande. Planhandlingarna bearbetas vid behov innan planen antas. 
Antagande 
Detaljplanen antas av byggnads- och trafiknämnden. Beslutet kan överklagas och 
prövas då i första instans av Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen kan över-
pröva antagandebeslutet om man inte är nöjd med planens innehåll och utform-
ning. Överprövningen kan leda till att antagandebeslutet upphävs och att planen 
återförvisas till kommunen för omarbetning. 
Laga kraft 
Detaljplanen vinner laga kraft ca 4-5 veckor efter antagandet om detta beslut inte 
överklagas eller överprövas.  
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PLANHANDLINGAR 
Följande handlingar finns tillgängliga i de olika planskedena. 
  

 
• Plankarta med bestämmelser 
• Plan- och genomförandebeskrivning 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 

 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanen syftar i första hand till planläggning för bostäder i närheten av den 
nya Baggeboskolan. Planeringen avser tomtmark för enskilt byggande. Det mest 
tilltalande skogspartiet utmed GC-vägen mot Hörnebo sparas som skolskog. 
 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN  
Planförslaget bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken – miljö-
balkens bestämmelser gällande hushållning med mark- och vattenområden.  
3 kap MB omfattar grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden.  
Enligt 1 § ska mark och vattenområden användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. 
Enligt 4 § får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 
 
Kommentar: Planförslaget innebär en förtätning av Tibro tätort och att Hörnebo 
knyts närmare till övriga delar av tätorten. Förslaget innebär även att bostäder för, 
inte minst barnfamiljer, placeras nära den befintliga Baggeboskolan med klasser 
från F till 6. Områdena kan utnyttja redan gjorda investeringar i vägar och VA-
system. Förslaget bedöms innebära god hushållning med befintliga resurser. 
Planförslaget innebär att nya bostäder huvudsakligen byggs inom stadsnära skog. 
Skogsmarken som ligger inuti tätorten har liten betydelse för skogsnäringen men 
en icke oväsentlig betydelse för rekreation och friluftsliv. Av detta skäl sparas ett 
centralt beläget område som skolskog för den nya Baggeboskolan och som skydd 
kring ett befintligt motionsspår.  

Samråd Granskning Antagande 
x x x 
x x x 
x x x 
 x x 
  x 
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Bostadsbebyggelsen tar härigenom i anspråk en smal remsa, ca 20-25 m, åkermark, 
ca 1 ha, av ett sammanlagt ca 40 ha stort åkermarksområde. Arronderingen och 
brukningsmöjligheten bedöms inte försämras. Åkermarken hör inte till länets mest 
brukningsvärda. Kommunen har svårt att hitta lämplig mark för bostadsutbyggnad 
då stora delar av tätorten omges av åkermark. Om inte alla grönområden inom 
tätorten ska tas i anspråk för bebyggelse måste viss utbyggnad ske på åkermark. 
Förslaget bedöms därför vara rimlig avvägning mellan bevarandet av åkermark och 
ett annat väsentligt samhällsintresse - bostadsutbyggnad. 
4 kap. MB omfattar särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vatten-
områden, huvudsakligen specifika. 

Kommentar: Tibro kommun berörs inte av 4 kap MB förutom vad gäller Försvars-
maktens stoppområde för höga objekt. Genomförandet av aktuell plan bedöms inte 
påverka Försvarsmaktens intressen. 

5 kap. MB omfattar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Miljökvali-
tetsnormer (MKN) finns för luftföroreningar, buller och vatten. 
 
Kommentar: Planförslaget innebär att belastningen på miljön ökar bl a på grund av 
den trafik som alstras av kommande invånare i de nya bostadsområdena. Den ökan-
de belastningen motverkas av en ökande andel elfordon. Med hänsyn till uppmätt 
låga värden av luftföroreningar i centrala delar av Tibro (Rapport: Luft i väst, 2019) 
bedöms att miljökvalitetsnormer för luft inte överskrids i detta perifera område. 
Inga vattendrag av betydelse passerar genom eller intill planområdet. Miljökvali-
tetsnormerna för ytvatten bedöms inte äventyras. Under stora delar av Tibro kom-
mun, bl a under Tibro tätort finns grundvattenmagasin som kan vara av intresse för 
vattenförsörjningen i framtiden. Både dagens och den framtida hanteringen av 
avlopps- och dagvatten bedöms innebära att ej heller normen för grundvatten 
äventyras. Se även kapitlen Hydrologi och Dagvatten. 

 

PLANDATA 

Läge, areal 
Planområdet ligger utmed den centrala GC-vägen mellan Hörnebo och övriga delar 
av tätorten. Området nås med bil från Hörnebovägen.  
Avståndet till de centrala torgen och Gallerian är ca 2 km. I söder angränsar bostä-
der och förskolan Ängen, i öster åkermark, i norr ny bostadsbebyggelse och 
Baggeboskolan samt i väster Hörnebovägen. Planområdets areal är ca 14 hektar.  
 



ANTAGANDEHANDLING  
  Apr 2022 

  ANTAGEN 2022-xx-xx 
  LAGA KRAFT 2022-xx-xx 
 

 

 5 

  
Planområdets läge i tätorten. 
 

Markägare 
All mark inom planområdet ägs av Tibro kommun. 
 

 
Kommunal mark. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Översiktliga planer 
Planområdet har behandlats i kommunens översiktsplan från 2022. I denna beskrivs 
aktuella områden som förtätningsområden för bostäder i skogsområde med låga na-
turvärden. 
 

 
Utdrag ur gällande översiktsplan. 

 
Tf – Norra Hörnebo. För att knyta samman tätorten och verka för genomförandet av kommunens 
vision bör bebyggelseutveckling ske i utpekade omvandlings- och förtätningsområden. Mellan 
Fågelviksleden och Hörnebo förbereds för fler bostäder, vilket knyter ihop Tibro och Hörnebo i 
anslutning till den nya Baggeboskolan.  

 
TF3 – Norra Hörnebo. Förtätning av tätort och ny exploatering. Området är beläget mellan Gamla 
och nya Hörnebovägen, söder om Solrosgatan och pågående utbyggnad av Baggeboområdet. 
Marken består av ett skogsparti med låga naturvärden. Placeringen mellan F-6-skola och befintlig 
förskola samt anslutande grönområden, gör lokaliseringen lämplig för blandad bebyggelse i olika 
upplåtelseformer för målgrupper med olika bostadsbehov. Fler boende i området stärker underlaget 
för service och kollektivtrafik. 
 
Bostadsbebyggelse, bestående av småhus eller mindre flerbostadshus bedöms lämplig. Med genom-
tänkt utformning och lokalisering kan ny bebyggelse dra nytta av och stärka kvalitéerna i de närlig-
gande grönområdena. Inom området bedöms en tät bebyggelse kunna rymma mellan 25 och 60 bo-
städer beroende på exploateringsgrad. Frågor som rör geotekniska förhållanden, miljökvalitetsnormer 
för luft och buller samt eventuella markföroreningar kopplade till intilliggande verksamhetsområde 
behöver utredas vidare i samband med detaljplaneläggning. Kommunen äger marken.  
 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=e57aa8978690433182363c3930affe36
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=e57aa8978690433182363c3930affe36


ANTAGANDEHANDLING  
  Apr 2022 

  ANTAGEN 2022-xx-xx 
  LAGA KRAFT 2022-xx-xx 
 

 

 7 

Riksintressen och förordnanden 
Området omfattas ej av andra riksintressen än försvarets stoppområde enl 4 § MB. 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Dikesanvisningar i anslutning 
till åkermarken kan omfattas av det generella biotopskyddet.  
 
Förändring rekommendation 
Försvarets stoppområde påverkas ej av planen. Borttagande av eller annan påverkan 
på biotopskyddade objekt kräver tillstånd från länsstyrelsen. 
 

Detaljplaner 
Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt.  

 
Gällande detaljplaner som gränsar till planområdet. 
 

Behovsbedömning - miljökonsekvensbeskrivning  
Cirka 13 ha skogsmark och ca 1 ha åkermark tas i anspråk för bostäder, park, lek, 
skolskog och vägar. Skogsmarken saknar högre naturvärden. Förändringarna be-
döms leda till att skog, som alltid är värdefull ur klimatsynpunkt (binder bl a kol-
dioxid), tas ner och att trafiken ökar i denna del av tätorten. Påverkade områden är 
dock små ur ett helhetsperspektiv och bedöms inte leda till betydande miljöpåver-
kan. Miljökonsekvensbeskrivning behövs ej.  
Länsstyrelsen tar ställning till denna bedömning under samrådet. 
 

Kommunala beslut i övrigt 
Byggnads- och trafiknämnden har, 2021-12-14, gett förvaltningen i uppdrag att 
upprätta plan som medger tomter för bostäder, företrädesvis småhus. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 

Natur, kultur och rekreation 

Mark, vegetation och djurliv 
Befintliga förhållanden 
Planområdet består till största delen av skogsmark med lågintensivt skogsbruk. 
Området som helhet har inga höga natur- och kulturvärden. Området har viss be-
tydelse för rekreation. De mest tilltalande delarna används som skolskog och ett 
motionsspår passerar genom skogen utmed befintlig GC-väg. Spåret är välbeläget 
och bedöms ha stort värde för områdets blivande invånare. 
Förändring 
Huvuddelen av skogsmarken kommer att avverkas och ersättas med bebyggelse, 
vägar och trädgårdar. Motionsspåret kommer att ligga kvar inom det skogsområde 
som sparas för bl a skolans behov. Spåret korsas av en ny bilgata. 

 

 
Planområdet sett från söder. 
 

 
V delområdet efter röjning. Björk och enstaka tallar står kvar. 
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Gamla Hörnebovägen, numera central GC väg. Röjning pågår. 
 

 
Motionsspår. 
 

Stads- och landskapsbild 
Befintliga förhållanden 
Huvuddelen av planområdet är relativt slutet och exponeras huvudsakligen i stads-
bilden genom skogsbrynen. Undantag utgör det område där avverkning och skogs-
röjning öppnat upp området från GC-väg och motionsspår. 
Förändring 
Hela området kommer lokalt att genomgå en stor förändring genom de nya bebyg-
gelsegrupperna. Då en del skog sparas runt dessa grupper kommer de i huvudsak att 
exponeras från Källsängsgatan i söder och från den öppna åkermarken i öster. Den 
nya bebyggelsen kommer att påtagligt knyta samman stadsdelen Hörnebo med 
Tibros mer centrala delar, främst utmed Hörnebovägen. 

Geotekniska förhållanden 
Befintliga förhållanden 
Marken undersöktes översiktligt av K-Konsult 1981-04-28, 73046-003-23. Den 
geotekniska undersökningen visar att marken överst består av en ca 1,5-2,5 m djup 
torrskorpelera och därunder halvfast lera med siltskikt ner till mellan ca 4 och 10 m 
under markytan där fastare skikt tar vid. I siltskiktet finns här och var skikt med fas-
tare material. Grundvattnet påträffades mellan 0,7-1,6 m under markytan. Områdets 
stabilitet är tillfredsställande och risk för skred föreligger ej. 
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Rekommendationer 
Gator bör läggas lågt så att uppfyllnad för bostadshus minimeras. Källare bör und-
vikas då källare riskerar att dränera området till stort djup och därmed öka risken 
för sättningar. Den normala grundvattennivån bör så långt möjligt bibehållas genom 
lämplig placering av ledningar. Marken bedöms tåla en jämt utbredd last om 30-40 
KN/m2, utan att nämnvärda sättningar uppkommer. Marken klarar därmed tvåvå-
nings bostadshus tillsammans med uppfyllnader på upp till ca 0,4 m. Vi behov ska 
kompletterande grundundersökning utföras som stöd för projektering av grundlägg-
ning. 
 

Miljöförhållanden 
Miljökvalitetsnormer 
Befintliga förhållanden 
Planområdet berörs av normer för luftmiljö och buller samt indirekt av normen för 
vattenmiljön i Tidans vattensystem. 
  
Halterna av luftförorenande ämnen är låga i hela Tibro och överstiger inte gällande 
normer på de mest belastade platserna i tätorten, enligt de mätningar som redovisats 
i kommunens översiktsplan. 
Området är utsatt för trafikbuller. Se vidare under rubriken Buller! 
Förändring 
Genom att trafiken ökar i området kommer även utsläppen av luftförorenande äm-
nen att öka. Den allt större andelen elbilar motverkar denna ökning. Det öppna 
landskapet kring planområdet med god ventilation bidrar också till späda ut skad-
liga ämnen så att gällande normer inte överskrids.  
 
Dagvatten kommer att tas om hand i området och fördröjas vilket även innebär 
rening av vattnet innan det via dikessystem och dammar nedströms i systemet når 
recipienten som i slutändan är Tidan. Miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte 
överskridas på grund av planförslaget.  

Hydrologiska förhållanden 
Befintliga förhållanden 
Enligt kommunens vattenförsörjningsplan, SWECO 2011, berör planområdet inte 
någon prioriterad grundvattenförekomst. ÖP 2021 har dock visat att det finns ett 
grundvattenmagasin med måttlig uttagsmöjlighet under stora delar av Tibro tätort. 
Magasinet överlagras enligt uppgift av relativt täta jordskikt inom stora delar av 
Tibro tätort, vilka bidrar till att dagvatten i huvudsak avrinner via mark, diken och 
vattendrag och inte når grundvattenmagasinet. 
Förändring 
Både befintliga och föreslagna fördröjningsmagasin för tillkommande dagvatten 
inom Baggeboområdet innebär dessutom att dagvattnet renas innan det når Tidan. 
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Förorenad mark, radon 
Befintliga förhållanden 
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar enligt bl a länsstyrelsens 
EBH-register. Det finns ej heller anledning att misstänka markföroreningar på 
grund av tidigare och nuvarande markanvändning i området. Kommunens över-
siktliga material tyder på att radonhalten är låg. 
Rekommendation 
Om föroreningar trots allt skulle påträffas vid schakt i området ska detta anmälas 
till MÖS för samråd och beslut om lämplig åtgärd. Markradonhalten bör kontrol-
leras i samband med grundundersökningar. 

Bullerstörningar 
Befintliga förhållanden 
Trafikmängden på Häggetorpsvägen mitt för planområdet har 2017 uppskattats till 
ca 1 000 fordon ÅDT med tillåten hastighet 50 km/h. För bullerberäkningen har 
trafiken räknats upp till ca 1220 fordon ÅDT år 2040. Beräkningen med hjälp av 
Trivectors beräkningsprogram för vägtrafikbuller visar att gällande riktvärden för 
både ekvivalent och maximal bullernivå klaras med god marginal vid de närmast 
(ca 45 m) placerade byggrätterna för bostäder. 

 
Enligt Naturvårdsverket, ”Vägledning om industri och annat verksamhetsbuller” 
rapport 6538 april 2015 bör följande riktvärden användas som utgångspunkt för 
olägenhetsbedömning m h t buller från verksamheter. 

 
  

Bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler 
 

 
Anm 

  
Dag 06-18 

 
Kväll 18-22 samt 

Lör-, sön- och 
helgdag 06-18 

 

 
Natt 22-06 

 
1) 

 
Ekvivalent ljudnivå dBA 

 
50 

 
45 

 
40 

 
Vid fasad, uteplats, 
skolgård o liknande 

 
Ekvivalent ljudnivå dBA vid 
bullerutsatt sida om 
ljuddämpad sida finns 
 
Ekvivalent ljudnivå dBA som då 
bör uppnås vid den ljuddäm-
pade sidan 

 
60 
 
 
 
 

45 

 
55 

 
 
 
 

45 

 
50 
 
 
 
 

40 

 
Vid fasad 
 
 
 
 
Frifältsvärden vid 
fasad eller på skolgård 

 
Maximal ljudnivå dBA 

   
55 
 

 

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

 
De västra byggrätterna ligger mer än ca 50 m, från parkeringsplatser för verksam-
heter på den västra sidan av Hörnebovägen och mer än ca 100 m från byggnader 
som inrymmer en byggmaterialhandel. Andra närliggande verksamheter är idag en 
elfirma samt lagerbyggnader. Ljudstörningar från verksamheter i form av ljud från 
fläktar och transportfordon m m kan inte helt uteslutas. Generellt har bullret från 
intilliggande industrier minskat avsevärt på senare år genom att tillverkningsindust-
rier upphört eller genom att bullrande verksamhetsdelar har byggts in eller åtgärdats 
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på annat sätt. Kvälls- natt- och helgarbete förekommer endast i undantagsfall. För 
närvarande hörs knappast några störande och ihållande ljud från de närmast liggan-
de verksamheterna.  
 
Rekommendation 
Om nya störande verksamheter skulle bli aktuella i området måste dessa anpassas 
till de krav som kommer att ställas enligt ovanstående riktlinjer. Störningsbilden 
prövas bl a i samband med bygglov och bygganmälan. Den föreslagna bostadsbe-
byggelsen närmast Hörnebovägen bör utformas så att uteplatser placeras vid den 
soliga södersidan. Då bildar huskropparna en form av skydd mot eventuellt 
störande buller. 
 

Risker och säkerhet 
Skred och höga vattenstånd 
Befintliga förhållanden 
Planområdet är förhållandevis platt. Den västra delen sluttar från norr mot söder. 
Marknivån varierar mellan ca +120 och +116 MÖH. Den östra delen sluttar svagt 
mot öster. Marknivån varierar här mellan ca +121 och +116 MÖH med undantag av 
ett par små kullar som lokalt når ca + ca 124 MÖH i höjdsystemet RH 2000. Kul-
larna kommer inte att bebyggas. 
Enligt den geotekniska undersökningen föreligger ingen risk för skred i området. 
Skyfallskarteringen visar att det ej heller finns någon risk för översvämningar. 
Förändring  
Ingen förändring planeras. 
 

Trafikolyckor, farligt gods 
Befintliga förhållanden 
Risken för olyckor i trafiken bedöms som liten. En central GC- väg leder barn och 
och andra från och till området både norrut mot centrum och söderut mot bl a för-
skolan Ängen i Hörnebo. GC-vägen korsar planskilt under Fågelviksleden.  
Ingen närliggande gata är klassad för farligt gods. 
Rekommendation 
Bostadsgatorna föreslås bli hastighetsbegränsade till 30 km/tim, vilket minimerar 
risken för olyckor. Korsningspunkten mellan GC-väg och bilgata kan förses med 
fartbegränsande förhöjning. 
 

Bebyggelseområden 
Bostäder 
Befintliga förhållanden 
Planområdet innehåller ingen bebyggelse. 
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Förändring 
Planen omfattar två områden för sammanbyggda småhus i form som radhus, parhus 
eller kedjehus med 12-16 lgh samt 55-60 villatomter. Byggrätterna har grupperats 
inom två delområden det ena med en rundslinga det andra med en ändgata. Planen 
tillåter bebyggelse i två och ett halvt plan med generöst tilltagen byggnadsarea men 
ingen källare. Tomterna varierar något men är alla större än ca 1000 m2.  

 
Service i närområdet 
Befintliga förhållanden 
Planområdet ligger, ca 2 km från Tibro centrum där det finns både offentlig och 
kommersiell service. F-6 skola med fritidshem finns i omedelbar närhet till plan-
området. Närmaste förskola heter Ängen och ligger utmed GC-vägen i norra 
Hörnebo ca 200 m från planområdet. Skolan och förskolan kan nås via befintlig 
GC-väg. Intill förskolan finns även en liten livsmedelsbutik med restaurang. 

Tillgänglighet  
Befintliga förhållanden 
Planområdet har goda förutsättningar för bra tillgänglighet i utomhusmiljön, vid 
entréer och i nybyggda bostadshus.  
Rekommendation 
Både utomhus- och inomhusmiljöer förutsätts bli utformade med god tillgänglighet 
för olika typer av funktionsnedsättning. 
 

Friytor  
Befintliga förhållanden 
Planområdet består till huvuddelen av produktionsskog med både barr- och lövträd 
företrädesvis gran och björk. Det genomkorsas av ett 2,6 km långt belyst motions-
spår för promenader, löpning och skidåkning. Idrottsplatser finns inom cykelav-
stånd både i Hörnebo och vid Sportparken. 
Förändring  
Bostadsbebyggelsen tar inte i anspråk några mer välfrekventerade strövområden. 
Nästan hälften av planområdets area kommer fortsättningsvis att sparas som skogs-
mark för både skolans och de närboendes behov. Dessa områden rensas från gran 
medan lövträd och tall sparas, vilket på sikt kan höja värdet för friluftsliv. Storleken 
på främst villatomterna innebär även att den egna friytan på tomten blir stor. 

 

Vatten- och strandskydd 
Dagvatten 
Befintliga förhållanden 
Området saknar egentliga diken för avvattning. Åkermarken i öster avgränsas mot 
skogsmarken genom en grund dikesanvisning. Banken för Källsängsgatan i söder 
utgör en form av uppsamlande vall för ytvatten. Regnvattnet bedöms till stor del 
infiltreras/absorberas i skogsmarken och sugas upp av den täta växtligheten.  
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Det västra delområdet faller mot Källsängsgatan och vatten som inte stannar inom 
planområdet avrinner genom ledningar och diken via Hörnebo mot Tidan.  
Det östra delområdet faller svagt mot den öppna åkermarken öster om planområdet. 
Åkermarken i sin tur, avvattnas av ett centralt dike som via en reglerbar fördröjning 
och ett större fördröjningsmagasin så småningom mynnar i Tibrobäcken och slutli-
gen Tidan. Planområdet berör fastställda båtnadsområde för markavvattningsföre-
tag inom åkermarken. 
 

 
Utdrag ur Jordbruksverkets karta för markavvattning. Blå prickar: båtnadsområde 
 
 
Under arbetet med kommunens översiktsplan togs en skyfallskartering fram, 
Ramböll 2021-03-12. Dimensionerande regnmängder för modelleringen var 101 
mm under 6 tim. Av dessa bedömdes att ca 20 mm infiltreras eller absorberas i 
marken under 6-timmarsperioden. Återstoden ca 80 mm (ca 13 mm/tim) väntas 
avrinna via mark, diken och ledningar och måste därför tas om hand på ett eller 
annat sätt. 
Förändring, rekommendation 
Om hela volymen ska fördröjas och renas krävs fördröjningsmagasin där vattnet 
fördröjs 1-2 dygn. Preliminärt föreslås ett fördröjningsmagasin i det sydvästra 
hörnet av delområde väst och ett i lågpunkten nordost inom delområde öst. 
 
Strandskyddsområden berörs ej. 
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Utdrag ur skyfallskartering. 
 

Gator och trafik 

Gatunät, biltrafik och parkering 
Befintliga förhållanden 
De nya bostadsområdena nås från Hörnebovägen via Solrosgatan.  

 
Förändring  
Solrosgatan kan förlängas österut vid ev fortsatt byggnation i området. Lokal-
gatorna inne i bostadsområdena görs 6 m breda. Mellan motstående tomter reserve-
ras dock 7 m för detta ändamål så att det finns plats för bl a snöuppläggning. 
Rundslingan i det västra delområdet ansluts även till Källsängsgatan. 
De nya bostadsområdena bedöms generera 250-300 fordonsrörelser per årsmedel-
dygn. Huvuddelen av denna trafik väntas köra norrut på Hörnebovägen.  
 
Parkeringsbehovet ska tillgodoses med minst en bilplats per lägenhet. Vid den täta 
bostadsgruppen kan parkeringsplatserna ordnas individuellt eller gemensamt. Här 
bör det även finnas 1 besöksplats per ca 5 lägenheter. 

Kollektivtrafik 
Befintliga förhållanden 
Hörnebovägen trafikeras av reguljär busstrafik. Närmaste busshållplatser finns strax 
söder om infarten till Baggeboskolan. Resecentrum på ca 1,8 km avstånd från plan-
området, har ett stort utbud av bussturer främst mot Skövde och Karlsborg men 
också mot Hjo. Skolbussar angör Baggeboskolans bussparkering från Hörnebo-
vägen. 
Förändring 
Behovet av busstrafik bevakas och omprövas efter hur behoven förändras. Det kan 
bli aktuellt att flytta busshållplatsen vid Hörnebovägen något söderut. 
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GC-vägar och GC-trafik 
Befintliga förhållanden 
Planområdet genomkorsas av huvudvägen för GC-trafik mellan stadsdelen Hörnebo 
och Tibros centralare delar. GC-vägen korsar Fågelviksleden planskilt i port. 
Förändring 
De nya bostadsområdenas lokalgator med blandtrafik ansluts till GC-vägen. Utmed 
Solrosgatan har en separat GC-bana föreslagits vid tidigare planläggning. Denna 
kan anslutas till den centrala GC-vägen och till en planerad GC-väg utmed 
Hörnebovägen. 

Teknisk försörjning  
Vatten- och avlopp 
Befintliga förhållanden 
Kommunala VA-ledningar finns vid den nya byggelsen, vid skolan norr om plan-
området och utmed Hörnebovägen. Solrosgatan innehåller enbart vattenledningar. 
Förändring 
De nya tomterna ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Minst en 
brandpost ska byggas i vardera av de nya villaområdena. 

Värme 
Befintliga förhållanden 
Fjärrvärme för industri finns inom verksamhetsområdet väster om planen. Rikets 
sal vid infarten från Hörnebovägen utanför planområdet är ansluten till fjärrvärme. 
Nevel AB äger fjärrvärmenätet i denna del av tätorten.  
Rekommendation  
All uppvärmning i villaområdena väntas ske individuellt. Miljövänliga och energi-
snåla alternativ, som t ex bergvärme, solceller och värmepumpar ska väljas. Fjärr-
värme kan vara ett alternativ i det tätare området då det finns ledningar i närheten. 

El, Tele och IT 
Befintliga förhållanden 
Tibro Energi svarar för el- och IT- nät i området. Skanova ansvarar för telenätet. 
Förändring 
Den nya bebyggelsen kan anslutas till Tibro Energis nät för el och fiber. Elnätet kan 
behöva förstärkas. Det fasta telenätet byggs inte ut längre. Antingen används bred-
bandstelefoni eller det mobila nätet. 

Avfall 
Befintliga förhållanden 
AÖS svarar för avfallshanteringen i Tibro kommun. 
Rekommendation 
I villaområdet föreslås hämtning vid varje tomt. I det tätare småhusområdet föreslås 
ett gemensamt avfallsutrymme. Utformning av avfallshanteringen ska ske enligt 
rekommendationer i ”Handbok för avfallsutrymmen” och i samråd med AÖS. 
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Räddning 
Befintliga förhållanden 
Brandposter finns i Hörnebovägen. 
 
Rekommendation 
Angreppsvägar vid räddningsinsatser blir de nya gatorna som i stort sett når varje 
fastighet. Områdena kommer att kunna nås inom 250 m från två nya brandposter. 
 

Sociala frågor 
Tillgänglighet 
De nya bostäderna ska utformas med full tillgänglighet för alla funktionshinder. Av 
eventuellt gemensamma parkeringsplatser bör 3-5 % vara s k handikapplatser. 

 
Barnperspektivet 
Artikel 3 säger att ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet.” och artikel 12 
”Alla barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor som berör dem”.  
 
Bostadsområdena får mycket god belägenhet i förhållande till både förskola och 
skola med i båda fallen trafiksäkra och korta skolvägar. I eller i närheten av områ-
dena kommer det även att finnas möjligheter till lek och motion. Under plan-
processen förutsätts att barns intressen bevakas av BUN, föräldrar m fl. 
 

Administrativa frågor 
Bygglovsplikt och planavgift 
Bygglovplikten har inte utökats i förhållande till det som gäller generellt inom de-
taljplanelagt område. Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov enligt 
den taxa som fastställs av kommunfullmäktige. 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande. Följande tider gäller 
preliminärt för planarbetet.  

 
Samråd  apr – maj 2022 
Granskning: juni - aug 2022 
Antagande: sept          2022 
Laga kraft: okt           2022  
 
Tidplanen ovan förutsätter att det inte inträffar några tidskrävande komplikationer 
under planprocessen och att antagandebeslutet inte överklagas. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden upphör 2027-10-01. Före genomförandetidens utgång får, mot 
berörda fastighetsägares vilja, detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är 
nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat 
förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens slut har kommunen större 
frihet att ändra eller upphäva planen. Detaljplanen gäller dock även efter genom-
förandetidens utgång, tills den ändras eller upphävs. 
 
Huvudmannaskap  
Tibro kommun blir huvudman för all allmän platsmark inom planområdet.  
 
Ansvarsfördelning - avtal 
Tibro kommun ansvarar för alla anläggningsarbeten inom allmän platsmark. Tibro 
Energi svarar för utbyggnad av el- och fibernätet. Bostadsutbyggnaden väntas ske i 
privat regi genom enskilda fastighetsägare. Storkvarteret för bostäder byggs ut av 
privat exploatör eller fastighetsägare. Storkvarterets bostäder kan upplåtas med 
äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt. Ansvar och kostnader för skötseln av områ-
dets gemensamma ytor kommer att åvila Tibro kommun. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Planområdet ska i princip indelas i fastigheter enligt detaljplanens anvisningar. 
Storkvarteret ska bebyggas i ett sammanhang. Enskilda lägenheter i t ex radhus 
eller parhus får avstyckas och försäljas. 
Servitut 
Inga servitut berörs eller behövs. 
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Ekonomiska frågor 
Plan- och byggnadsekonomi 
Tibro kommun svarar för plankostnader och alla kostnader för åtgärder utanför en-
skild tomtmark, t ex ny fastighetsbildning, nya gator och GC-vägar samt park- och 
naturmark.  
Kostnaden för kommunens exploatering av områdena beräknas till sammanlagt ca 
33,4 Mkr varav ca 13,1 Mkr för det västra delområdet och ca 20,3 Mkr för det 
östra. Om kostnaden slås ut per tomt behövs en intäkt på drygt 0,44 Mkr per tomt 
exklusive kostnader för fastighetsbildning, om hela kostnaden ska tas ut. Kostnaden 
har då fördelats lika mellan villatomter och tomter för sammanbyggda hus. Annan 
fördelning kan bli aktuell.  
 

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

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

Konsekvenser av eventuell avvikelse från översiktsplan 
Planförslaget följer huvudsakligen kommunens översiktsplan.  
 

Miljökonsekvenser 
Landskapsbild/stadsbild 
Stadsbilden kommer att förändras och bli mer stadsmässig. Fullt utbyggda bostads-
områden bedöms medföra en för området god helhetsverkan trots att planen tillåter 
varierade hustyper. Ny trädgårdsvegetation kommer på sikt att återge området en 
grön karaktär och flytta gränsen mellan åker och vegetation något österut. Planen 
kommer att bidra till en tydligare koppling mellan Tibros centrala delar och stads-
delen Hörnebo. 

 
Risker och störningar 
Trafikmiljön kommer att utformas så att den blir säker för inte minst skolbarn. 
Gatorna får låg tillåten hastighet och kan vid behov kompletteras med säkerhets-
höjande element. Närheten till övergripande GC-vägar, bidrar till att risken för 
trafikolyckor med oskyddade trafikanter blir liten. 

 
Natur- och kulturmiljö 
Bostadsbebyggelsen tar inte ianspråk mark med förhöjt natur- eller kulturvärde.  
 
Jordbruksmark 
Planen tar i anspråk en viss del åkermark i kanten på ett större öppet åkermarks-
område. Förmildrande omständigheter är att åkern ligger inuti tätorten. Arealen 
minskar med ca 1 ha men arronderingen försämras inte nämnvärt. Marken är sedan 
länge inköpt av Tibro kommun för bebyggelseändamål. 
 
Miljömål   
Begränsad klimatpåverkan, frisk luft 
Fler invånare innebär ökad trafik, vilket motverkar miljömålen genom ökade ut-
släpp av klimatstörande gaser samt av partiklar och kväveoxider som försämrar 
luftkvaliteten. Området har dock goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik till 
alla delar av tätorten inte minst till olika aktiviteter som rör barn, idrottande och 
motionärer.  

 
Utsläppsmängderna från varje fordon begränsas kontinuerligt oavsett var trafiken 
förekommer genom att fordonsparken förnyas och att fordon generellt sett får 
bättre och bättre avgasrening samt använder mindre bränsle och alternativa icke 
fossila drivmedel. Övergång till eldrift kommer att få stor effekt inom några år. 
 
Då halterna av luftföroreningar är låga i hela Tibro tätort, även i centrala delar, 
bedöms att gällande miljökvalitetsnormer kan innehållas. 
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Sociala konsekvenser 
Planen innebär att bostäder skapas i närheten av en förskola och en F-6 skola, vilket 
bedöms underlätta vardagen för både barn och föräldrar. Föreningslivet har tillgång 
till en ny inomhushall för olika aktiviteter när skolan inte använder den, vilket be-
döms medföra mindre trängsel i denna typ av anläggningar. Bostäderna ligger även 
nära strövområden och motionsspår, vilket berikar fritiden.  
 

Fastighetskonsekvenser 
Se fastighetsrättsliga frågor under GENOMFÖRANDE. 
 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 
Planen har upprättats av plan- och byggchef Katarina Kjellberg i samarbete med 
BOANN AB genom ark SAR/MSA Bo Jonsson. 
 
Planförslaget har granskats av Gatuchef, Gatuingenjör, Byggnadsinspektör, 
Mätningsingenjör, VA-chef, Samhällsbyggnadschef, Fastighetschef samt Kultur- 
och fritidschef. 
 
 

  
SAMHÄLLSBYGGNAD  BOANN AB 
 
Katarina Kjellberg  Bo Jonsson 
Plan- och byggchef                           Ark SAR/MSA 
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