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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. 
 
Planprocess 
Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 4:e och 5:e kapitel samt plangenom-
förandet i 6:e kapitlet. I detta fall handläggs detaljplanen enligt reglerna för stan-
dardförfarande. Planarbetet påbörjades under 2018.  
 
Standardförfarandet innebär att denna plan i första skedet ställs ut och skickas ut för 
samråd., samrådsskedet genomfördes mellan 2018-12-18 och 2019-01-25. Efter 
samrådsskedet sammanställdes inkomna yttrandena i en samrådsredogörelse och 
dessa leder eventuellt till bearbetning av planen.  
 
Därefter ställs planen ut för underrättelse/granskning och granskningsyttrandena 
sammanställs i ett granskningsutlåtande. Yttrandena kan leda till smärre revide-
ringar av planen utan att denna behöver ställas ut på nytt. Om yttrandena däremot 
skulle medföra omfattande bearbetning kan det bli aktuellt att ställa ut planen en 
andra gång.  
 
Slutligen antas planen av Byggnads- och trafiknämnden. Antagandebeslutet kan 
överklagas till Mark- och miljödomstolen i första instans. Om antagandebeslutet 
inte överklagas eller överprövas och upphävs av länsstyrelsen vinner planen laga 
kraft efter ca 4 veckor. 

 

PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser, skala 1:2000 
• Denna planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning 
• Samrådsredogörelse (tillkommer efter samrådsskedet) 
• Granskningsutlåtande (tillkommer efter granskningsskedet) 
• Fastighetsförteckning 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planändringen syftar i första hand till att komplettera gällande detaljplans an-
vändningsändamål (industri) till att även avse verksamheter (Z) med tillhörande 
kontorslokaler, ändra gatunätet samt att justera förhållandet mellan kvartersmark 
och allmän platsmark. Planändringen följer den fördjupade översiktsplanen för 
Tibro tätort och påverkas inte av pågående översiktsplanearbete. Gällande plan 
uppdateras i övrigt enligt nu gällande förhållanden.  

Bakgrunden är en omfattande utökning av befintlig lagerhantering på fastigheten 
Hyveln 1 och består i en tillkommande byggnadsarea om upp till 70 000 
kvadratmeter med tillhörande hårdgjorda ytor (körytor och parkeringar).  

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.  

Kommentar: Planförslaget innebär att andelen planlagd industrimark minskar 
marginellt men byggbar mark utökas. Snickaregatan samt mark med byggförbud 
centralt i området tas bort och naturmark i sydost minskas. Naturmark ersätter 
industrimark i norr och i väster. Ny lokalgata som ska betjäna bostads- och 
jordbruksfastigheter i väster föreslås mellan naturmark och kvartersmark.  

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 
Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt, aktuell plan berörs då tillåten 
totalhöjd i stora delar av planområdet ska uppgå till 45 meter.  

5 kap MB omfattar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Miljökvali-
tetsnormer (MKN) finns för luftföroreningar, buller och vatten. 

Kommentar: Planändringen tas fram för ett specifikt ändamål (logistik) och ett 
alternativt planenligt genomförande (verksamheter och industri) innebär sannolikt 
att den totala belastningen på miljön kan anses vara lägre eller likvärdig jämfört 
med ett möjligt fullt utbyggt område enligt nu gällande plan. Verksamhetsutövaren 
har lämnat utförlig information om den utökade verksamhetens framtida 
trafikflöden, dessa väntas inte öka miljöpåverkan inom tätorten som helhet trots 
ökade volymer. En mer samlad logistiklösning för verksamheten väntas snarare 
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medföra en förbättring jämfört med nuläget då onödiga korta sträckor inom tätorten 
mellan olika lokaler kan minskas. Se kapitel ”Störningar” angående 
miljökvalitetsnorm för buller. 

PLANDATA 

Markägare 
Inom planområdet finns idag två privatägda industrifastigheter som i huvudsak är 
bebyggda (Hyveln 1 och Raspen 1), obebyggd industrimark samt natur- och 
gatumark (Balteryd 1:18) som ägs av Tibro kommun. I samband med 
planändringen genomförs en förrättning där kvartersmark och allmän platsmark på 
Balteryd 1:18 tillförs Hyveln 1. Se fastighetsförteckning. 

Läge, areal 
Föreliggande detaljplan följer planområdesgränser för DP 122 (Kv Hyveln, laga 
kraft 1994-03-31). Planområdet ligger i den västra delen av Tibro tätort mellan Rv 
49 i norr, Fågelviksleden i öster och f.d. Karlsborgsbanan i söder. Planområdets 
areal är ca 30 hektar. 

  
Planområdet läge i tätorten. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Översiktliga planer 
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Tibro tätort, antagen av 
kommunfullmäktige 2003-10-27, § 51. Området är i översiktsplanen redovisat som 
befintlig industrimark respektive exploateringsbar mark för industriändamål. 
Pågående översiktsplanearbete innebär inga förändringar för det aktuella området. 

 
Utdrag ur karta om markanvändning i Fördjupad översiktsplan för Tibro tätort (2003). 

Detaljplaner 
Planområdet berör uteslutande följande detaljplan: 
Dp 122  Kv Hyveln, laga kraft 1994-03-31. 

 
Planområdet redovisat på karta med plansammanställning. 
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Dp 122 hela planen ändras.  
   

 
Planområdet på ortofoto, 2018.   
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Riksintressen och förordnanden 
Området omfattas ej av riksintressen och innehåller inga kända fornlämningar. 

Behovsbedömning - miljökonsekvensbeskrivning  
Detaljplanen behandlar till största delen fastigheter med befintlig industribebyggel-
se eller mark planlagd för industri i tidigare skeden. Förändringen, i förhållande till 
tidigare planering, är införande av användningsändamål verksamheter (Z) inom 
befintliga industrikvarter (J). Samhällsbyggnad bedömer att förändringen inte 
medför betydande miljöpåverkan varför miljökonsekvensbeskrivning ej behövs. 
Länsstyrelsen har yttrat sig under samrådsskedet och delar bedömning att MKB inte 
behövs. 

Kommunala beslut i övrigt 
Byggnads- och trafiknämnden har, 2018-09-25, ställt sig positiv till en ansökan om 
planbesked från ägaren till Hyveln 1. Nämnden har därför gett förvaltningen i 
uppdrag att ändra hela gällande detaljplan för industriområdet så att den förutom 
industri med partihandel även medger verksamheter och kontor. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR, KONSEKVENSER  

Pågående markanvändning 
Gällande plan medger användning Industri utan egentliga förbehåll enligt 
dåvarande regelverk. Pågående lagerhantering ska anses planenlig. För närmare 
genomgång se rubriken ”Bebyggelseområden”.  

 
Planområdet på flygfoto taget 2012. 
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Natur, kultur och rekreation 

Mark, vegetation och djurliv 
Befintliga förhållanden 
Marken består till cirka 30-40 % av industrier med byggnader, körytor och gräsmat-
tor eller impediment. Inom industrifastigheterna är vegetationen blandad och i norra 
delen av fastigheten Hyveln 1 fanns tills nyligen ett tätt trädbestånd längs gränsen 
mot Väg 49. I planområdets sydvästra del finns oanvänd industrimark som tills 
relativt nyligen varit skogbevuxen naturmark, träden har avverkats under hösten 
2018 med anledning av förestående exploatering. Diagonalt över området löper 
markavvattning. 
Förändring 
Marken är sedan tidigare planlagd för industrimark i tre omgångar: stadsplan 79 
respektive 88 samt detaljplan 122. De förändringar jämfört med gällande planer 
som föreslås är främst att gatumark samt mark med byggförbud centralt i området 
tas bort samt påtagliga förändringar gällande tillåten byggnadshöjd över hela 
planområdet. Hela planområdet överförs till kvartersmark i privat ägo. Tänkt 
byggnation kommer medföra en exploateringsgrad och hårdgörande av nästan hela 
planområdet söder om befintlig byggnad på Hyveln 1. 

Stads- och landskapsbild 
Befintliga förhållanden 
Stadsbilden domineras av befintlig industribyggnad med tillhörande kontorsdel på 
Hyveln 1 som saknar enhetlig gestaltning då den byggts om- och till i omgångar. På 
fastigheten Raspen 1 finns en mindre industri- och handelsbyggnad med 
uppställningsytor för skogs- och trädgårdsredskap. På fastigheterna finns även stora 
körytor, parkeringar samt en del impedimentmark. Bebyggelsen i området har i 
dagsläget inga värdefulla estetiska kvaliteter. 

 
Befintliga förhållanden november 2018, vy från öster (Fågelviksleden i förgrunden). 
 
Utmed Fågelviksleden finns enstaka träd och i det sydöstra hörnet av planområdet 
finns ett mindre område med både träd- och buskvegetation.  
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Förändring 
Planerad komplettering med industribyggnader av större lagerbyggnadskaraktär där 
en höglagerdel på upp till 45 meter kommer bli ett nytt landmärke för tätorten 
västra entré. Utbyggnaden av befintlig lagerhantering på fastigheten Hyveln 1 samt 
del av Balteryd 1:18 (blivande del av Hyveln 1) är tänkt att ske över en mycket 
betydande del av planområdet samt innebär ett hårdgörande av stora delar av 
resterande kvartersmark i söder.  
I det omedelbara närområdet där Väg 49 möter Väg 201 (Fågelviksleden) har en ny 
cirkulationsplats anlagts, ombyggnaden innebär att trafikplatsens gestaltning 
kommer att ses över. En skyltpylon i anslutning till trafikplatsen övervägs. 
En större anläggning för hantering av dagvatten lokaliseras till planområdets 
sydöstra hörn, dagvattenmagasinet blir därmed relativt sett exponerat mot Väg 201 
och ges med fördel en god gestaltning. 

Topografi 
Befintliga förhållanden 
Marken har haft en jämn och svag sluttning mot öster ner mot Tidan som rinner 
cirka 200 sydost om plangränsen. Tidans ungefärliga vattennivå vid bron under 
Fågelviksleden är angivet som + 106,0 m i grundkartan. Marknivåerna varierar från 
ca + 120,5 m i planområdets västra hörn till cirka + 111,0 m utmed plangränsen 
mot banvallen i sydost och Fågelviksleden i nordost. I väster finns sedan tidigare en 
brant slänt efter de schaktarbeten och markavjämning som utfördes för 
utbyggnaden av industribyggnaden på Hyveln 1.  
En lågpunkt på drygt + 110,0 m i planområdets östra hörn innebär risk för stora 
ansamlingar av vatten. Inom området har schaktmassor deponerats från anläggandet 
av det befintliga lagret i norr. Schaktmassorna ligger i 2 – 3,5 m höga upplag. 
Förändring 
Planförslaget innebär avjämning för ny bebyggelse i södra delen och därmed 
anpassning av markens höjdläge för att motsvara tillbyggnadens behov. Planens 
genomförande väntas generera mycket stora mängder schaktmassor. Cirka hälften 
av dessa kommer att läggas upp på blivande naturmark i norra och västra delarna 
där de bildar en skyddsvall mot Väg 49, resterande massor kommer att läggas upp 
på lämplig plats i närområdet. Vid planområdets lågpunkt i östra hörnet föreslås ett 
större fördröjningsmagasin för hanteringering av större vattenmassor vid skyfall. 

Geotekniska förhållanden 
Befintliga förhållanden 
Marken i bebyggda delar av planområdet har undersökts av fastighetsägare i 
samband med tidigare byggnationer. Kommunen har inte tillgång till dessa 
undersökningar. Övervägande del av den obebyggda marken i södra delen anges 
som morän i SGUs översiktliga jordartskarta.  
Markbeskaffenheten är i övriga delar med stor sannolikhet densamma som för stora 
delar av Tibro tätort där ett grunt lager av friktionsjord finns silt och lera som är 
relativt lös ner till friktionsmaterial på djup som varierar mellan 6 och 10 m. 
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Den oexploaterade marken har undersökts av fastighetsägaren i samband med 
utredningsarbetet för planerad byggnation. Fältundersökningarna har utförts under 
november-december 2018 och omfattat tryck-sondering i 66 punkter, slagsondering 
i 36 punkter, störd provtagning med skruvborr i 3 punkter samt ostörd provtagning 
med kolvborr i 1 punkt. Grundvattenförekomst kontrollerades i provtagningshålen. 
Upptagna jordprover har analyserats med avseende på jordart och 
tjälfarlighetsklass. 

 
Borrplan från geoteknisk undersökning 2019, placering av höglagerdel framgår avbilden . 
 
Under ett mullhaltigt ytskikt är jorden skiktad med huvudsakligen låg till medelhög 
fasthet. Överst förekommer mestadels siltskiktad eller siltig lera som ställvis täcks 
av upp till ca 1 m siltig sand. Förekommande siltskiktad lera tillhör materialtyp 5A 
och 4 samt tjälfarlighetsklass 4 enligt AMA Anläggning. Ytligt förekommande 
siltig sand kan förutsättas tillhöra materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. 
 
Förändring 
Laster från det planerade höglagret kommer utifrån resultatet av den geotekniska 
undersökningen sannolikt att ge oacceptabla sättningar vid plattgrundläggning. 
Höglagret förutsätts därför grundläggas på spetsbärande pålar stoppslagna i fast 
friktionsjord eller mot berg. Stoppnivåer kan till större delen förutsättas hamna 11 – 
15 m under planerad golvnivå vilket motsvarar på nivåer mellan +98 och +102. 
För slutgiltig bedömning av pålstoppsnivåer erfordras provpålning. Övriga 
byggnader kan grundläggas med platta/plattor på packad fyllning och naturligt 
lagrad jord efter att förekommande upplag av schaktmassor samt vegetations-
/mulljordslager bortschaktats. 
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Hydrologiska förhållanden 
Befintliga förhållanden 
Hela Tibro tätort ligger över ett stort grundvattenmagasin. Inom planområdet anger 
SGU uttagsmöjligheterna till 1-5 l/s och att det överlagras av ett tätande jordlager. 
Enligt kommunens vattenöversikt hör detta grundvattenmagasin inte till de som 
prioriterats. Vid ett undersökningstillfälle november 2018 uppmättes en fri 
vattenyta 3,9 m under markytan i områdets nordöstra del vilket motsvarar på nivån 
+109,0. 
Vid skruvprovtagning inom övriga delar av området erhölls inga indikationer på 
grundvattennivåer över denna nivå. 
 
Förändring 
Se rubriken ”Dagvatten”. 

Miljöförhållanden 
Miljökvalitetsnormer 
Befintliga förhållanden 
Planområdet berörs av normer för luftmiljö och buller. Halterna av luftförorenande 
ämnen är låga i hela Tibro och överstiger ingenstans i samhället gällande miljökva-
litetsnorm, enligt mätningar vid olika tidpunkter i tätortens centrala delar. Industri-
bullret har minskat då lokalerna som uppfördes för tillverkande industri numera 
används för lager och icke bullrande verksamheter. Mios omfattande 
logistikverksamhet uppgår i dagsläget till nästan en femtedel av uppmätt tung trafik 
inom tätorten vilket ska vägas in i förhållande till hur tänkt byggnation inverkar på 
interna flöden. Verksamheten på Raspen 1 medför ingen nämnvärd miljöpåverkan. 
Förändring 
Planändringen innebär i sammanhanget formellt sett ingen egentlig skillnad i 
förhållande till gällande plan. Gatusystemet tål ökad trafik och 
industriverksamheterna är inte direkt känsliga för trafikbuller. Buller och utsläpp 
till luft från industrin förutsätts följa de regler som gäller generellt för 
verksamheter, ”Externt industribuller” respektive gränsvärde för utsläpp till luft 
enligt givna tillstånd.  
Planområdet är relativt öppet och har god ventilation samt förhärskande 
vindriktning från sydväst, vilket bedöms innebära att störningar vid befintliga 
bostäder i väster blir små. Den stora majoriteten av verksamhetens bulleralstrande 
trafikrörelser kommer enligt nuvarande förslag att ske i andra änden av 
planområdet då i- och urlastning lokaliserats nära väg 201.  
Luftföroreningar alstrade av trafik till och från planområdet kan antas vara i princip 
oförändrade enligt den trafikutredning som redovisats. 
Dagvatten från befintlig och tillkommande industribebyggelse med hårdgjorda ytor 
avses tas om hand och fördröjas inom kvartersmarken vilket även innebär viss 
rening av vattnet innan det via diken når recipienten Tidan. I samband med 
projektering av bygghandlingar utarbetas slutgiltigt förslag för dagvattenhantering, 
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se rubrik Dagvatten i avsnitt Teknisk försörjning nedan. Miljökvalitetsnormer för 
vatten bedöms inte överskridas på grund av planförslaget. 

Förorenad mark och radon 
Befintliga förhållanden 
Samhällsbyggnad anser att ansvaret för miljöutredning och eventuella åtgärder på 
bebyggda fastigheter åvilar fastighetsägaren. Samhällsbyggnad har inga indikatio-
ner på föroreningar inom oexploaterad industrimark eller naturmark varför miljö-
utredning inte bedöms behövas inom ramen för planarbetet. Halterna av radon är 
låga i hela Tibro kommun enligt översiktsplanens redovisning. Markens beskaffen-
het med täta jordlager inom planområdet understryker denna bedömning. 
Fastigheten Hyveln 1 har markerats i länsstyrelsens EBH-stöd som potentiellt 
förorenade områden på grund av tidigare eller nuvarande verksamhet. Fastigheterna 
är vare sig undersökta eller riskklassade. MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg)  
har angående riskobjekt påtalat att miljötekniska utredningar avseende potentiellt 
förorenade områden ska utföras senast i samband med lovgivning för 
nybyggnation. Frågan om hanteringen av schaktmassor från framtida markarbeten 
ska hanteras i samband med mark- eller bygglovshandläggning. Befintlig 
bebyggelse omfattas inte av kravet men föroreningsnivåer för samtliga markytor 
bör undersökas. 

Hyveln 1 
Byggnaden uppfördes som fabrik för möbeltillverkning 1973. 
Produktionsverksamhet i fastigheten upphörde 2003. Noterat som 
primärbransch: Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier samt 
sekundärbransch ytbehandling av trä vilket innebär att det kan finnas rester av 
halogenerade lösningsmedel.  
Raspen 1 
Finns inte upptagen på informationskartan för potentiellt förorenade områden. 

Obebyggd industrimark inom fastigheten Hyveln 1 och aktuell del av Balteryd 1:18 
har genomgått geoteknisk utredning under planarbetet. Schaktmassor som lagts upp 
i samband med uppförandet av befintlig industribyggnad p Hyveln 1 ska inte anses 
förorenade. 
Rekommendation 
Utredningar avseende potentiellt förorenade områden och frågan om hanteringen av 
schaktmassor från framtida markarbeten ska utföras senast i samband med mark- 
eller bygglovshandläggning.  

Bullerstörningar 
Väster om planområdet finns jordbruksfastigheter samt ett fåtal bostäder. Den 
planerade åtgärden kommer därför snarare att fungera som bulleravskärmning mot 
Fågelviksleden då merparten av den väntade ökningen av godstrafiken till och från 
fastigheten kommer ske öster om tillkommande byggnadsvolymer. Det är av stor 
vikt att alla verksamheter följer gällande regler för störningar på omgivningen. För 
verksamhetsbuller gäller Naturvårdsverkets generella riktvärden för s k ”Externt 
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industribuller” enligt nedanstående tabell. Planerad utökning av verksamheten 
innebär inga ökningar av industribuller utöver ökade trafikflöden. 
 

 
  

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, skol-
gård o liknande 

Ekvivalent ljudnivå dBA vid bullerutsatt sida 
om ljuddämpad sida finns 
 
Ekvivalent ljudnivå dBA som då bör uppnås 
vid den ljuddämpade sidan 

60 
 

 
45 

55 
 

 
45 

50 
 

 
40 

Vid fasad 
 
 
Frifältsvärden vid fasad  

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. 
 
 

Bostäderna väster om planområdet utsätts främst för buller från trafiken på Väg 49. 
Hastigheten är skyltad till 70 respektive 90 km/tim längst i väster. Antalet fordon 
har 2014 uppmätts till 7 950(+8%), varav tunga fordon 700(+8%). Planens 
genomförande bedöms inte påverka bullersituationen nämnvärt för 
bostadsfastigheterna i närområdet annat än under byggtid. 

Risker och säkerhet 
Skred och höga vattenstånd 
Ras och skred förekommer ej. Den pågående geotekniska undersökningen av den 
obebyggda marken samt dagvattenutredningen förväntas även innehålla 
bedömningar av skredrisker och marken möjligheter att infiltrera stora 
vattenmängder samt lågpunkter. 
”Översiktlig översvämningskartering längs Tidan”, Räddningsverket/SWECO 
2006-09-29 visar att de låglänta maderna närmast Tidan kan översvämmas vid hög-
vattensituationer enligt uppgifter om högsta flöde från SMHI. Redovisat kartmate-
rial tyder på att Tidans vattenyta i det aktuella avsnittet kan stiga upp emot nivån 
+108,0 meter. Detta innebär att vatten vid översvämning inte når planområdets 
lågpunkter på cirka +110,0 meter. 
 

Trafikolyckor 
Befintliga förhållanden 
I direkt anslutning till planområdet har en ny cirkulationsplats anlagts vid väg 49 
och väg 201, Fågelviksleden. Inom området är risken för trafikolyckor mycket låg 
då befintliga gator har goda siktförhållanden och enbart används av trafik till- och 
från Balteryd 1:14, Hyveln 1 och Raspen 1. Anslutningar till Fågelviksleden är 
däremot inte optimalt utformade ur trafiksäkerhetssynpunkt då de saknar körfält för 
vänstersväng. För gångtrafikanter till planområdet från närliggande busshållplats 
vid väg 49 saknas idag säkra övergångar. 
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Ortofoto över cirkulationsplats samt anslutningar till planområdet, daterat april 2020 
 
Förändring 
Generellt föreslås i kommunens gestaltningsprogram tydligare in- och utfarter från 
verksamheter där detta är möjligt och tydligare markering av gräns mellan fastighet 
och gata. Den norra infarten till planområdet från väg 201 föreslås i plankartan 
flyttas cirka 30 meter österut, bort från cirkulationsplats vid väg 49. Anpassning av 
den östra anslutningen norr om fastigheten Raspen 1 föreslås genom breddning. 
Dialog om utformning av anslutningar kommer föras med Trafikverket. Se även 
rubriken ”Gator och trafik”. Önskemål om trafiksäker övergång över väg 49 har 
tillgodosetts genom cirkulationsplatsen. 

Bebyggelseområden 
Planändringen innebär att utöver industriverksamhet även tillåta verksamheter, att 
gatunätet ändras samt att förhållandet mellan kvartersmark och allmän platsmark 
justeras. Gällande plan uppdateras i övrigt enligt nu gällande förhållanden. Nedan 
följer en genomgång av befintliga och planerade verksamheter inom planområdet. 

Hyveln 1 
Befintliga förhållanden 
Industrilokaler om ca 41 500 m2 byggnadsarea, som tidigare använts för möbeltill-
verkning men som nu används som centrallager och huvudkontor för MIO. En 
tillhörande kontorsdel samt andra stödfunktioner. Ingen försäljning förekommer på 
fastigheten. För närvarande sysselsätts ca 200 personer på fastigheten men 
personalstyrkan kommer att öka i och med utbyggnaden. 
Förändring 
Fastighetsägarens behov av en större utbyggnad av befintlig verksamhet är orsaken 
till att planändringen genomförs. Bakgrunden är en samordning och omfattande 
utökning av befintlig lagerhantering på fastigheten Hyveln 1.  
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Enkel volymstudie för bebyggelse på Hyveln 1 vy mot söder med befintliga delar i förgrunden.  

Efter ett mycket omfattande internt utredningarbete där såväl låg- som 
höglagerlösningar prövats väntas projektet resultera i en betydande tillkommande 
byggnadsarea delvis utformad som höglager med upp till 45 meter totalhöjd och 
tillhörande hårdgjorda körytor och parkeringar.  

Raspen 1 
Befintliga förhållanden 
Lokaler om ca 1 900 m2 byggnadsarea, som använts för handel och tjänster. 
Fastigheten ägs av Tibro Skog & Trädgårdsmaskiner AB som erbjuder service samt 
försäljning av maskiner och utrustning för skog och trädgårdsarbete.  
Förändring 
Fastighetsägaren bedömer att befintliga lokaler svarar mot företagets behov under 
de närmaste åren då mark nyligen köpts till fastigheten mot sydväst. Det finns ett 
uttalat intresse för en utökning av fastigheten mot sydost. 
 
Service i närområdet 
Befintliga förhållanden 
Planområdet ligger drygt 2 kilometer från Tibro centrum där det finns både offent-
lig och kommersiell service.  
Förändring  
Ingen förändring planeras. 

Friytor  
Lek, rekreation och idrott samt park och naturmiljö 
Befintliga förhållanden 
Inga pågående eller planerade användningar inom planområdet medför krav på 
friytor som inte kan tillgodoses inom kvartersmark. 
Förändring  
Inga förändringar planeras.  
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Gator och trafik 
Gatunät och biltrafik 
Befintliga förhållanden 
Bebyggelsen nås från Fågelviksleden (en direkt anslutning till Hyveln 1) och via 
Snickaregatan (Balteryd 1:14, Raspen 1 samt godstransporter till Hyveln 1). 
Tillåten hastighet på Fågelviksleden är 60 km/tim och på Snickaregatan 50 km/tim. 
Fågelviksleden är även en s k sekundär led för farligt gods och hade ca 3 870 (+9%) 
fordon ÅDT vid en mätning 2017, varav tunga fordon var 430 (+9%).  
Trafikverkets basprognos pekar på 4500 fordon år 2040. Mios beräknade ÅDT 
2018 var 76 vilket motsvarar cirka 18 % av den tunga trafiken. 

Dagens trafiksituation 
Mio har idag logistikverksamhet i två jämnstora fastigheter i Hyveln 1 och 
Sekretären 1. Utöver detta används hyrda lokaler på bland annat Grönhultsvägen 6 
och Nygårdsgatan 3. Vid behov hyrs ytterligare lokaler i Tibro. Flöden för Mio går 
också i terminalverksamhet via LGT Logistics AB på Fågelviksleden 4.  
Användningen av ett så stort antal lagerpunkter medför omfattande 
interntransporter inom Tibro för att konsolidera utleveranser till Miobutiker.  
Mios beräknade ÅDT 2018 var 76 motsvarade cirka 18 % av den tunga trafiken. 
 
År 2018 envägsrörelser
Transportväg Lagerställe Envägsrörelser
Ankommande transporter Hyveln 1 / Sekretären 1 1 923
Ankommande transporter Lager 3 803
Summa utgående transporter 2 726

Utgående transporter Lager 1 11 080
Totalt antal envägsrörelser per år 13 806
Totalt antal tvåvägsrörelser per år 27 612
Mio ÅDT 76    
Mio har en vision på en försäljningstillväxt på 30-40% de kommande åren. Detta 
medför även ökningar i de logistiska flödena och tillhörande transporter.  

Prognostiserad trafikutveckling utan exploatering 
Mios vision om försäljningstillväxt skulle innebära att beräknade godsvolymer och 
antalet transporter ökar med ca 40%. Tillväxten innebär behov av ytterligare 
lagerpunkter och detta kommer att driva upp antalet interntransporter i Tibro 
kraftigt. Den beräknade ÅDT:n skulle då öka till 90 fordon per dag. 
 
Det befintliga vägnätet kan hantera ökningen men det är önskvärt att undvika en så 
stor ökning av trafikvolymen. 
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Prognos 2022 utan nyproduktion lager envägsrörelser
Transportväg Lagerställe Antal
Ankommande transporter Hyveln 1 / Sekretären 1 1 819
Ankommande transporter Lager 3 1 124
Summa utgående transporter 2 943

Utgående transporter Lager 1 13 468
Totalt antal transporter till och från Tibro 16 411
Totalt antal tvåvägsrörelser per år 32 822
Mio ÅDT 90  
 
Förändring  
Fågelviksleden har god standard och bedöms ha kapacitet för en ganska kraftig 
ökning av trafiken.  
I planen föreslås också att Tibro kommun ersätter Snickaregatan med en 
anslutningsväg för främst Balteryd 1:14 men ger möjlighet att ansluta ytterligare 
några fastigheter utanför planområdet. Den föreslogs i samrådshandlingarna att ingå 
i det allmänna gatunätet och skötas av kommunen men kommer att anläggas på 
kvartersmark genom servitutsförfarande. Lokalgatan mellan Fågelviksleden och 
bostadsfastigheter väster om planområdet föreslås byggas 7 m bred.  
I kommunens gestaltningsprogram från 2013 föreslås förbättring av befintliga indu-
strigator med tydligare markeringar mellan gata och industrifastighet, markerade 
GC- banor och bättre gatubelysning och skyltning. Ingen gång- och cykelväg 
planeras för tillkommande lokalgata då trafikrörelser på vägen förväntas vara 
mycket få. En enklare gång- och cykelväg kan anläggas inom naturmarken mot Väg 
49 om behov uppstår. 
Verksamhetsutövaren på Hyveln 1 har uttryckt önskemål om att en infart till 
området tillåts i planområdet östra hörn invid banvallen. Ett tidigare föreslaget 
utfartsförbud mot Fågelviksleden har i samråd med Trafikverket tagits bort även 
om de har uttryckt kraftiga reservationer avseende ytterligare anslutningar till 
Fågelviksleden. Såväl ändringar av befintliga som nya anslutningar ska godkännas 
av Trafikverket. 

Prognostiserad trafikutveckling med exploatering  
Genom nyproduktion av ett nytt lager koncentreras flödena främst till Hyveln 1 
vilket innebär att intransporter till Mio sker till ett lager istället för ett flertal lager 
inom Tibro. Interntransporterna mellan lager kommer att kunna reduceras kraftigt. 
På grund av nya logistikflöden beräknas därför ÅDT då minska något till 74 fordon 
trots en kraftig volymtillväxt.  
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Prognos 2022 vid nyproduktion lager envägsrörelser
Transportväg Lagerställe Antal
Ankommande transporter Hyveln 1 / Sekretären 1 4 500
Ankommande transporter Lager 3 0
Summa utgående transporter 4 500

Utgående transporter Lager 1 9 000
Totalt antal transporter till och från Tibro 13 500
Totalt antal tvåvägsrörelser per år 27 000
Mio ÅDT 74  

Kollektivtrafik 
Befintliga förhållanden 
Närmaste busshållplats (Hållplats Tidåkra, betjänas för närvarande av linje 400 och 
401) finns utanför planområdets nordöstra hörn, nordost om trafikplatsen vid Väg 
49 och Fågelviksleden. Resecentrum på drygt 2 km avstånd från planområdet, har 
ett stort utbud av bussturer mot främst Skövde och Karlsborg. 
Förändring 
Behovet av busstrafik bevakas och omprövas efter hur behoven förändras. För när-
varande planeras förbättring av befintlig busshållplats och anpassning av densamma 
till den nya cirkulationsplatsen. Åtkomst till hållplatsen mellan  

GC-vägar och GC-trafik 
Befintliga förhållanden 
Utanför planområdet finns en separat GC-väg utmed Fågelviksleden. Planområdet 
saknar trottoarer eller GC-banor, befintlig industrigata utan trottoar eller GC-väg 
ersätts av lokalgata.  
Förändring 
I kommunens gestaltningsprogram från 2013 föreslås markerade GC- banor och 
bättre belysning inom industriområdenas gatunät. Planområdet kommer föras över 
till kvartersmark genom ändringen och belysningsfrågor kommer därmed att 
hanteras av respektive fastighetsägare. 
Se även ovan under ”Gatunät och biltrafik”. 
Anläggningen av ett trafiksäkert övergångsställe för oskyddade över Fågelviksleden 
har lyfts fram i ett flertal yttranden. Av okänd anledning tillkom ingen sådan 
övergång i samband med cirkulations anläggande. Planens genomförande 
förutsätter inte heller detta och frågan lämnas outredd för att kunna fortsätta 
planprocessen. Arbete för att åstadkomma en lämplig lösning i anslutning till 
infarten till planområdet hänvisas till kommande separata processer i samverkan 
mellan Mio, Tibro kommun och Trafikverket. 

Parkeringsbehov 
Befintliga förhållanden 
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Parkering för personal och besökare till pågående verksamheter sker idag på 
kvartersmark. På Snickaregatan står ett antal lastbilar uppställda både dag och 
nattetid då gatan används som rastplats av chaufförer. 
Förändring 
Inga egentliga förändringar planeras för befintliga fastigheter. På nya 
industrifastigheter ska marken ordnas så att all parkering kan ske på tomtmark. 

Teknisk försörjning  
Vatten- och avlopp 
Befintliga förhållanden 
All befintlig bebyggelse är ansluten till det kommunala VA-nätet. Kommunala VA-
ledningar finns i omgivande gator samt dragen fram till tidigare tänkta 
fastighetsgräns i linje med Snickaregatan.  
Förändring 
Den tillkommande bebyggelsen kan anslutas till befintligt ledningsnät. 

Dagvatten 
Befintliga förhållanden 
Regnvatten infiltrerar i liten utsträckning delvis på befintlig tomtmark, medan tak- 
och dräneringsvatten avleds via ledningar. Huvuddelen av dagvattnet från Hyveln 1 
släpps i ett delvis kulverterat dike och passerar ett naturligt fördröjningsmagasin i 
form av ett sumpigt låglänt skogsparti i planområdets sydöstra del innan det leds 
via kulvert under Väg 49 till befintligt dike som mynnar i Tidan (diket löper längs 
banvallens norra sida). 
Förändring 
Dagvatten från befintlig och tillkommande industribebyggelse med hårdgjorda ytor 
förväntas fortsättningsvis tas om hand och fördröjas inom kvartersmarken vilket 
även innebär viss rening av vattnet innan det via diken når recipienten Tidan. 
Eftersom planerad bebyggelse innebär att mycket stora hårdgjorda och bebyggda 
ytor tillkommer ska stor omsorg läggas vid planering och utförande av 
dagvattenhanteringslösningar. Av preliminära beräkningar följer att 
fördröjningsmagasin på minst 2 100 m3 kommer att behövas inom planområdet för 
klara ett skyfall (10 minuter på 100-årsregnsnivå enligt Länsstyrelsens senaste 
rekommendation).  
Dimensionerande flöden i konsultutredning daterad 2018-12-13 utfördes med ett 
stort antal okända parametrar och understiger lämpliga säkerhetshänsyn. Den 
sammanlagda utjäningsvolymen beräknades till 1 110 m3 Anläggningens slutliga 
kapacitet ska anpassas i samband med projekteringen och att Länsstyrelsens 
rekommendation beaktats ska säkerställas senast i samband med bygglovsgivning. 
Om det anses nödvändigt kan plankartan tillföras bestämmelser om 
dagvattenhanteringen. 
 
Behandling av dagvatten, princip  
Regnvattenvolymen delas upp i två separerade system, ett för dagvatten från 
trafikerade ytor och ett för dagvatten från tak. Dagvatten från tak betraktas som rent 
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och kan släppas från fastigheten utan behandling, under förutsättning att 
flödesvillkor inte överskrids. Dagvatten från trafikerade ytor fördröjs och släpps för 
det dimensionerande regnet via en oljeavskiljare till det kommunala nätet. Vid 
flöden överstigande det dimensionerande då magasinet är fyllt tillåts bräddning 
förbi oljeavskiljaren 
Utjämningsvolymerna utformas som öppna diken eller dammar alternativt som 
underjordiska magasin av makadam eller kassetter. Höjdsättning av byggnad och 
mark utföres så att skador ej uppstår vid nederbördsmängder över den 
dimensionerande. 
På grund av andelen hårdgjordyta gör dagvattenhanteringen till en sådan central 
parameter skulle området med fördel kunna tillföras en omsorgsfullt utformad 
anläggning som ett pedagogiskt och gestaltningsmässigt mervärde. 
 

 
Skogsudden, reningsdamm, Växjö – Källa: Rapport Gestaltning dagvatten. 

 
Bergslagsplan, reningsdamm i parkmiljö, Stockholm – Källa: Rapport Gestaltning dagvatten. 

EXEMPELBIL
 

EXEMPELBIL
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Principskisser på dagvattenanläggning för industrimark 

 

Värme 
Befintliga förhållanden 
Industribebyggelsen på Hyveln 1 är ansluten till Neovas industriella fjärrvärmenät. 
Individuell uppvärmning förekommer på Raspen 1. Enligt fastighetsägaren till 
Hyveln 1 kommer tillkommande ytor värmas i samarbete med Nevel AB Neova. 
Rekommendation  
Alla fastigheter, bör på sikt anslutas till fjärrvärmenätet. Miljövänliga och energi-
snåla alternativ, som t ex bergvärme, ska väljas där individuell lösning föredras.   

El, Tele och IT 
Befintliga förhållanden 
Tibro Energi svarar för el- och IT- nät i området. Skanova ansvarar för telenätet. 
Det finns två transformatorer på fastigheten Hyveln 1.  
Förändring 
Ny bebyggelsen kan anslutas till Tibro Energis nät för el och fiber. Befintliga 
transformatorers måste sannolikt flyttas då de står placerade där byggnation 
planeras. Vid stora tillkommande energibehov kan nätet behöva förstärkas med 
ytterligare transformatorer, vilket bedöms kunna ske på respektive fastighet eller i 
skyddsområdet mellan industri och bostäder. Betydande takytor på befintlig och ny 
bebyggelse väntas utnyttjas för solenergianläggningar. 
Bredbands- eller mobil telefoni är de alternativ som står till buds för telekom-
munikation.  
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Avfall 
Befintliga förhållanden 
AÖS svarar för avfallshanteringen i Tibro kommun. Idag sker individuell hämtning 
på varje fastighet. 
Förändring 
Ingen förändring planeras. Utformning av avfallshanteringen inom planområdet ska 
ske enligt rekommendationer i ”Handbok för avfallsutrymmen” och i samråd med 
AÖS. 

Räddning 
Befintliga förhållanden 
Angreppsvägar vid räddningsinsatser är och förblir befintliga gator som når varje 
fastighet eller hus.  
Förändring 
När ny industrimark tas i anspråk kommer antal och placering av brandposter att 
justeras till erforderligt antal i samråd med räddningstjänsten. Hela den framtida 
anläggningen på Hyveln 1 kommer enligt uppgift att förses med sprinklersystem.  
 

Sociala frågor 
Tillgänglighet 
Befintliga förhållanden 
Industrifastigheterna är förhållandevis plana och har goda förutsättningar för bra 
tillgänglighet i utomhusmiljön och vid entréer.  
 
Rekommendation 
Både nya utomhusmiljöer och nya byggnader för verksamheter förutsätts bli 
utformade med god tillgänglighet för olika typer av funktionsnedsättning. Inom 
parkeringsplatser bör 3-4 procent vara s k handikapplatser. 
 

Administrativa frågor 

Bygglovsplikt och planavgift 

Bygglovsplikten har inte utökats i förhållande till det som gäller generellt inom de-
taljplanelagt område.  

Tibro kommun har träffat ett avtal med Mio Fastigheter i Tibro AB gällande fasta 
avgifter för framtagande av planändring samt handläggning av bygglov för nu 
planerad byggnation under planens genomförandetid. För senare byggnationer 
förutsätts bygglovsavgifter erläggas enligt gällande plan- och bygglovstaxa. 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande. Följande tider gäller 
preliminärt för planarbetet, vid arbetets början väntades planen kunna antas 
sommaren 2019. Tidplanen har reviderats då det varit oklart hur byggherren velat gå 
vidare varför planarbetet avvaktat resultatet av dennes utredningar. 

 
Samråd: december 2018-februari 2019 
Granskning: maj-juni 2021 
Antagande: augusti 2021 
Laga kraft: hösten 2021 

Nu redovisad tidplan väntas kunna hållas men förutsätter att det inte inträffar några 
ytterligare komplikationer under planprocessen och att antagandebeslutet inte 
överklagas. 
Genomförandetid 
Genomförandetiden upphör 5 år från närmsta halvårsskifte efter det datum då de-
taljplanen vinner laga kraft. Före genomförandetidens utgång får, mot berörda 
fastighetsägares vilja, detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nöd-
vändigt 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 genomförandetidens utgång, tills den 
ändras eller upphävs. 
Huvudmannaskap m m 
Allmän platsmark i tidigare gällande plan har överförts till kvartersmark. Den väg 
som planeras uppföras på kvartersmark kommer regleras med avtal mellan 
markägaren (Mio fastigheter i Tibro AB) och väghållaren (Tibro kommun). 
Trafikverket är väghållare för angränsande allmänna vägar, Väg 49 och Väg 201 
(Fågelviksleden).  
Ansvarsfördelning - avtal 
Tibro kommun har i dagsläget träffat ett flertal avtal med Mio Fastigheter i Tibro. 
Anslutning mellan Raspen 1 och väg 49 sker enligt planförslaget över fastigheten 
Hyveln 1 och regleras genom servitut mellan berörda fastighetsägare. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Planen förutsätter även reglering av gränser för fastigheterna Hyveln 1 och Balteryd 
1:18 samt borttagande av nuvarande allmän platsmark (Snickaregatan samt 
naturmark tas bort). Raspen 1 utökas med ca 10 m mot söder.  
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Servitut 
Gällande servitut framgår av upprättad fastighetsförteckning. 

Ekonomiska frågor 
Plan- och byggnadsekonomi 
Tibro kommun har träffat ett avtal med Mio Fastigheter i Tibro AB gällande fasta 
avgifter för framtagande av planändring samt handläggning av bygglov. 
Tibro kommun och Mio Fastigheter i Tibro AB bekostar enligt anläggande av ny 
lokalgata gällande avtal. 
Alla anläggningar som krävs för fördröjande och annan hantering av dagvatten 
inom berörda fastigheter ska bekostas av fastighetsägaren. 

Tekniska frågor 
Utredningar 
Vid behov ska detaljerad miljötekniska, geotekniska och andra erforderliga 
undersökningar redovisas i samband med bygglovshandling enligt relevanta avsnitt 
i planbeskrivningen. 

Dokumentation och kontroll 
Bygg- och anläggningsarbeten kommer att kontrolleras av kontrollansvarig och 
sakkunniga. 
 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Miljökonsekvenser 
Landskapsbild/stadsbild 
Den aktuella marken har tills nyligen varit huvudsakligen trivialnatur bevuxen med 
träd och sly. På marken har sedan tidigare relativt stora mängder schaktmassor lagts 
upp. Den föreslagna byggnaden kommer att påverka landskapsbilden i väldigt stor 
utsträckning men detta får anses vara en acceptabel konsekvens av byggnadens 
skala som följer av logistikverksamhetens karaktär och behov. Gestaltningen 
kommer att studeras närmare under fortsatt projektering parallellt med planarbetet. 
Tibro kommun bedömer i dagsläget att det inte finns något meningsfullt sätt att i 
detaljplanen reglera utformningen i det aktuella industriområdet, frågor om möjlig 
anpassning till stads- och landskapsbild får hanteras i samband med 
bygglovshandläggningen.  

Risker och störningar 
På några av industrifastigheterna har det bedrivits eller bedrivs verksamhet som har 
eller kan förorsaka markföroreningar. Enligt avstämning med företrädare för MÖS 
är riskerna för människors hälsa små så länge industri- eller logistikverksamhet 
pågår på dessa fastigheter.  
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Gällande generella regler för ”Externt industribuller” förutsätts följas av industrin. 
Under denna förutsättning bedöms att bostäderna väster om planområdet inte utsätts 
för störande buller. Till denna bedömning bidrar även den befintliga låga ”kulle” i 
väster samt orienteringen mot öster av huvuddelen av lastbryggor samt körytor gör 
att byggnadskroppen bilder avskärmning, vilken bidrar till reducering av 
ljudstörningar. 
 
Risken för skred och eventuellt behov av åtgärder kommer att klarläggas under 
planarbetet genom dagvattenutredning samt pågående geotekniska undersökning. 

 
Natur- och kulturmiljö 
Plangenomförandet tar inte i anspråk några områden med förhöjda naturvärden. 
Inga egentliga historiska värden försvinner annat än att området sannolikt tillförs en 
mycket stor byggnadsvolym utan några arkitektoniska kvaliteter.  

 
Miljömål   
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft 
Plangenomförandet har viss betydelse för miljömålet om begränsad klimatpåver-
kan. Halterna av luftföroreningar kommer jämfört med dagsläget att öka inom 
planområdet då verksamheter och trafik väntas öka.  
 
Gällande miljökvalitetsnormer för luftföroreningar bedöms kunna innehållas då 
bakgrundshalterna i området är låga. 

Sociala konsekvenser 
Planens genomförande beräknas generera ett för Tibros mått mätt betydande antal 
nya arbetsplatser vilket även kan avspeglas i ett ökat behov av bostäder i 
kommunen. Inga allmänna samhällsfunktioner eller ytor för rekreation tillförs 
området. Barnkonventionens artiklar påverkas inte direkt av planens genomförande. 
 

Fastighetskonsekvenser 
Se fastighetsrättsliga frågor under ”Genomförande”. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 
Planen har upprättats av stadsarkitekt Leif Ahnland i samarbete med plan- och 
byggchef Katarina Kjellberg. 
 

  Tibro kommun 
SAMHÄLLSBYGGNAD 

 
Leif Ahnland              Katarina Kjellberg 
Stadsarkitekt    Plan- och byggchef 
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