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 Välkommen till Tibro kommuns översiktsplan! 

  
Förord 
  
Vi fortsätter nu Tibros resa in i framtiden på flera fronter. Alla kommuner ska ha en 
aktuell översiktsplan som ses över varje mandatperiod. 2018 beslutade Tibro kom-
mun att helt ersätta den gamla analoga översiktsplanen med en digital översiktsplan. 
I Tibro kommuns vision som antogs 2020, förtydligas #viärtibro i orden Tillsammans, 
Hållbart och Nära. Arbetet med översiktsplanen och visionen har påverkat och stärkt 
varandra. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska utgöra väg-
ledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om hur vi ska an-
vända eller bevara bebyggelse, mark och vatten men det är också ett verktyg för att 
tillämpa och förverkliga vår vision. Alla synpunkter som framkom under samrådsske-
det och granskningsskedet har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse 
respektive ett granskningsutlåtande. Översiktsplanen har sedan omarbetats till en 
slutlig antagandeversion. 
  
Under den här processen har såväl vår egen organisation som forskare och arkitekt-
studenter från Chalmers gjort ett fantastiskt arbete för att hjälpa oss att förstå våra 
styrkor och utmaningar vi står inför. Studenternas utifrånperspektiv har lyft fram vär-
den och kvaliteter både hos oss själva och vår omgivning. Vi har också haft flera 
olika typer av dialogmöten om framtiden där Tibrobor och Tibroföretagare haft möjlig-
het att påverka innehållet i både översiktsplanen och visionen. Tibros karakteristiska 
entreprenörsanda, den starka samverkanskulturen, närheten mellan människor och 
till naturen ger oss goda möjligheter att bygga ett hållbart och robust Tibro.  
 
Ingen vet hur morgondagen kommer att se ut och ett sätt att förbereda sig för den är 
att planera för det okända, att skapa handlingsutrymme för flera vägval. Med hållbara 
val kan vi hjälpas åt att skapa förutsättningar för det goda livet på det sätt som vi är 
vana vid, nära, tillsammans. Vi är bra på det, vi har gjort det förr. Vi ska göra det 
igen. Vi är Tibro.  
  
Rolf Eriksson 
ordförande kommunstyrelsen 
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Läsanvisning 
  
Samrådshandlingen till Översiktsplan Tibro kommun är en digital webbsida uppbyggd 
med interaktivt innehåll. Läs här hur du navigerar i översiktsplanen: 
  

• Story Maps är uppbyggt av flikar och varje flik innehåller ett antal avsnitt med 
textinnehåll och en relaterad bild eller karta. 

• De rödfärgade flikarna ingår i Tibro kommuns översiktsplan. Den blå fliken 
innehåller en översiktskarta där du själv kan tända och släcka olika kartlager 
från översiktsplanen. De två kakifärgade flikarna är Tibro kommuns Natur-
vårdsprogram och Kulturmiljöprogram som är starkt kopplade till översiktspla-
nen.  

• Sökfunktion: Använd CTRL+F på tangentbordet för att söka ett ord när du är 
inne i en specifik flik. Det kommer fram en ruta uppe till höger som du kan 
skriva ditt sökord i. Alla träffar blir gulmarkerade och du kan scrolla till de olika 
träffarna i fliken med hjälp av pilarna i rutan. Tyvärr finns ännu ingen sökfunkt-
ion i programvaran som gäller hela översiktsplanen. 

• På vänstersidan av Story Maps finns textinformationen och till höger en inter-
aktiv karta eller en relaterad bild. 

• Överst i varje flik hittar du en innehållsförteckning med länkar till varje av-
snitt. Du kommer automatiskt till det avsnitt du söker när du klickar på en länk. 

• Du kan sedan använda pilarna eller "home" (huset) i vänstermarginalen för 
att navigera tillbaka till start eller vidare i berättelsen. Du kan även scrolla dig 
igenom en hel flik. 

• På de interaktiva kartorna på högersidan kan du öppna informationsrutor till 
många olika sorters objekt genom att klicka på ytan. Se exemplet här till hö-
ger. Det kan även finnas länkar till externa sidor i en sådan ruta. Ibland kan 
det finnas flera lager med information på samma punkt. I detta fallet kan du 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=bbd6624f7e2b4fbc881be76eb45a97cd
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=bbd6624f7e2b4fbc881be76eb45a97cd
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=bbd6624f7e2b4fbc881be76eb45a97cd
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=bbd6624f7e2b4fbc881be76eb45a97cd
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=bbd6624f7e2b4fbc881be76eb45a97cd
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navigera mellan de olika lagren genom att trycka på pilen i höger överkant av 
informationsrutan. 
På vissa medier, som telefoner och surfplattor, kan det ibland vara svårt att få 
upp informationstexten. Prova i så fall att klicka på kartan i fliken "Översikts-
karta", där finns alla kartlager samlade och objekten är lättare att klicka på. 

• Överst till höger på kartan finns en teckenförklaring som du kan aktivera ge-
nom att du klickar upp den. 

• Du kan klicka på länkar i texten som visar en karta eller bild som är relaterad 
till ämnet. 
 

Vad är en översiktsplan? 
 
En översiktsplan (ÖP) är ett strategiskt planeringsdokument som beskriver hur mark- 
och vattenområden ska användas i kommunen. Den speglar den politiska majorite-
tens uppfattning av hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas. 
Planen är en sammanvägning av allmänna och enskilda intressen, med syftet att nå 
en hållbar utveckling som beaktar kommunens sociala, ekologiska och ekonomiska 
potential. 
  
Översiktsplanen: 

• är vägledande för efterföljande beslut. 
• är inte rättsligt bindande, men är tyngre än andra beslutsunderlag genom sin 

förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn. 
• förmedlar kommunens helhetssyn på samhällsutvecklingen. 
• ska ses som ett politiskt handlingsprogram för olika aktörer som arbetar med 

utveckling av kommunen. 
• ska tillämpas i beslut i samband med utveckling både i och utanför kommu-

nen. 
• ska fungera som ett underlag för efterföljande detaljplanering som till vissa de-

lar är juridiskt bindande. 
  
Översiktsplanen regleras av Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Över-
siktsplaneringen är en ständigt pågående process, då förutsättningarna förändras 
och nytt underlagsmaterial kan leda till nya prioriteringar. Olika samhällsintressen ska 
vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas rät-
tigheter ska beaktas. PBL kräver att kommunfullmäktige varje mandatperiod tar ställ-
ning till översiktsplanens aktualitet. Före ett sådant ställningstagande ska 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=bbd6624f7e2b4fbc881be76eb45a97cd
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Länsstyrelsen samlat redovisa sådana statliga intressen som kan vara av betydelse 
för kommunens beslut samt ge sin syn på hur dessa förhåller sig till planen. 
 
 
  
Boverkets modell för digital översiktsplan 
Boverket har tagit fram en modell för en digital översiktsplan som visar hur geografisk 
planinformation kan struktureras på ett enhetligt sätt. Enhetlig planinformation leder 
till effektivisering och skapar möjligheter att utbyta information digitalt, för en mer ef-
fektiv process. När översiktsplanerna från kommunerna byggs upp på ett enhetligt 
sätt kan länsstyrelserna ge ett bättre stöd till kommunerna och ägna mer tid åt sakfrå-
gorna. 
  

 
ÖP-modell 2.0 består av tre aspekter som är Utvecklingsinriktning, Mark- och vat-
tenanvändning och den tredje aspekten Riksintresse, LIS och andra värden. Illustrat-
ion: Boverket 
 
Modellen ger strukturen för hur plankartan kan byggas upp samt vilka begrepp som 
är lämpliga att använda för att uppnå en nationellt enhetlig planering. Varje aspekt in-
nehåller ett antal kategorier som kan användas i planeringen för en kommunomfat-
tande översiktsplan. Översiktsplanen har byggts upp för att fungera i överensstäm-
melse med den tekniska infrastrukturen som tagits fram för ÖP-modell 2.0. 
  
Översiktsplanering i Tibro kommun 
Tibro kommun har idag en översiktsplan för hela kommunen, Tibro ÖP 2020, som 
antogs 2012 av kommunfullmäktige. Dessutom finns tematiska tillägg för Vindkraft 
och annan energiförsörjning respektive Kommunikationer kring Fagersanna, båda är 
antagna 2009. Det finns även ett Gestaltningsprogram sedan 2013. Fördjupning-
arna för Tibro och Fagersannas tätorter är av äldre datum, antagna 2003. 
  

https://www.tibro.se/Byggnation-och-boende/Samhallsplanering/Oversiktsplanering/
https://www.tibro.se/Byggnation-och-boende/Samhallsplanering/Oversiktsplanering/
https://www.tibro.se/Byggnation-och-boende/Samhallsplanering/Oversiktsplanering/
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Utöver Tibro ÖP 2020 som nu ersätts så gäller fortsättningsvis övriga ovanstående 
tillägg och fördjupningar i de fall de inte är i konflikt med föreliggande plan. På sikt 
ska tilläggen uppdateras och integreras i Översiktsplan Tibro kommun vid kom-
mande aktualiseringar. 
  
Den nya översiktsplanen för Tibro kommun ska utgöra ett centralt verktyg för kommu-
nens handläggare och beslutsfattare för att effektivisera samhällsbyggnadsproces-
sen, men även för att kommunala insatser ska vara relevanta och meningsfulla i en 
föränderlig samtid. Den ska utgöra en tydlig viljeinriktning över hur kommunen vill ut-
vecklas på sikt. Ambitionen är att översiktsplanen ska vara ett tydligt strategidoku-
ment med användbara och konkreta tillämpningar som kan användas aktivt i verk-
samheternas dagliga arbete. 
  
Planen ska vara en sammanvägning av olika intressen där både kommunens eko-
nomi och en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling värnas. 
  
Process 
 
Översiktsplaneprocessen innehåller ett antal lagstadgade moment men respektive 
kommun har stor frihet i hur de ställningstaganden som ska finnas i planen förankras 
bland medborgare och politik.  
  
Styrmodell för Tibro kommun 
Tibro kommun styrs utifrån en vision och strategiska mål som beslutas av kommun-
fullmäktige, Visionen beskriver ett önskat tillstånd längre fram i tiden, läs mer under 
fliken Visioner och principer. De strategiska målen beskriver de områden som är 
prioriterade och som leder mot visionen. De strategiska målen fastställs av kommun-
fullmäktige för en fyraårsperiod och bygger på politisk vilja och inriktning samt resul-
tat, analys och omvärldsanalys. De strategiska målen återfinns i budgeten. 
  
Nämnderna har i uppdrag att utifrån de strategiska målen fastställa verksamhetspla-
ner där uppdragen utifrån de strategiska målen konkretiseras. 
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Målstyrningsprocess för Tibro kommun 
 
Kommunens förvaltningar har i uppdrag att kontinuerligt arbeta för att uppnå de stra-
tegiska målen och följa verksamhetsplanen. Uppföljning i kommunfullmäktige görs 
två gånger per år. 
  
Programarbete 
Arbetet med översiktsplanen började 2019 med tre inledande workshops där projekt-
gruppen, berörda tjänstepersoner och politiker träffades för att identifiera kommunens 
styrkor och svagheter, skapa sig en uppfattning om hur de kommunala verksamhet-
erna klarar av sina respektive uppdrag samt föra resonemang om hur kommunen 
som helhet ska möta framtiden. 
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Workshop med tjänstepersoner och politiker 12 november 2019 
 
Resultatet av de olika mötena och processerna har bidragit till att föreliggande förslag 
ska anses motsvara en helhetsbild av kommunens utvecklingsinriktning så här långt i 
processen. Det fortsatta arbetet kommer innebära nya omgångar av bearbetning i 
olika konstellationer. 
  
  
Medborgardialog 
En viktig grund för arbetet med översiktsplanen har varit en inledande medborgardia-
log. Redan hösten 2018 påbörjades en pågående diskussion om Tibros utveckling 
genom den dialog om stationsområdet som bland annat lett vidare till ett statligt fi-
nansierat forskningsprojekt. 

 
Ordmoln med förslag från medborgare för utveckling av stationsområdet i Tibro 
  

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=bbd6624f7e2b4fbc881be76eb45a97cd
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De som bor och verkar i kommunen är en mycket viktig källa till kunskap och de verk-
liga experterna på hur det är att leva i Tibro kommun. För att komma i kontakt med så 
många kommuninvånare som möjligt har olika kommunikationsmetoder använts, 
bland dem vykort med frågor, fysiska och digitala möten samt webbenkät. 
 

 
Flyer om framtidsdialogen mars 2020 
 
Under våren 2020 anordnades bland annat en välbesökt öppen dialogkväll med all-
mänheten som tydliggjorde invånarnas syn i en rad olika frågor. Områden som belys-
tes var bland annat bebyggelseutveckling i strandnära lägen, centrumutveckling och 
kommunens roll för näringslivet. En sammanställning av svaren som framkommit un-
der medborgardialogen finns tillgänglig på kommunens hemsida. 
 

https://tibro.se/Byggnation-och-boende/Samhallsplanering/oversiktsplan-2021/framtid/
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Rapport om medborgardialog för översiktsplanen 
  
Synpunkterna har varit en utgångspunkt för de sju teman som presenteras under fli-
ken Visioner och principer, vilka i sin tur ligger till grund för strategier och ställ-
ningstaganden i översiktsplanen. 
 
Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik 
Under vinterhalvåret 2019-2020 genomfördes en kurs på masternivå med över 40 ar-
kitektstudenter från hela världen. Studenterna arbetade med Tibro utifrån ett hållbar-
hetsperspektiv och gjorde dels ett omfattande analysarbete, dels ett antal fördjup-
ningsprojekt. Kursen innebar många utvecklande möten mellan Tibrobor och bli-
vande arkitekter och samhällsplanerare. Under perioden januari-mars 2020 redovisa-
des kursen med en utställning. Mötet mellan verklighet och innovation har varit 
mycket värdefullt för både visions- och översiktsplanearbetet. Studenternas fördjup-
ningsprojekt kommer att bearbetas vidare som underlag för nyckelprojekt och insat-
ser för ortsutveckling. 
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Modell över Smulebergsskolan för fördjupningsprojektet "Bo ihop" som föreslår ett 
kollektivboende i tidigare skollokaler. Förslag från Chalmers Arkitekturskola 
 
Samråd hösten 2020 
Med framtidsbilderna, synpunkterna från allmänheten och viktiga styrdokument som 
grund, har tjänstepersoner och politiker på Tibro kommun tagit fram ett förslag till 
översiktsplan. Samrådet genomfördes under hösten 2020 för att medborgare, myn-
digheter, föreningar och andra intressenter skulle kunna lämna synpunkter på plan-
förslaget. 
  
Under samrådstiden fanns planförslaget tillgängligt digitalt med en sammanfattande 
kortversion på kommunkontoret, biblioteket samt på kommunens hemsida. Sam-
rådsmöten hölls i Forum på Fågelvik i Tibro centrum samt i Ransbergs skola. Allmän-
heten fick även möjlighet att träffa representanter från kommunen, både tjänstemän 
och politiker under två fredagar när det var torgdagar i Tibro. Det gavs också möjlig-
het att delta i en digital sammankomst där samrådshandlingen gicks igenom. In-
komna synpunkter och kommentarer om hur dessa beaktats, kommer att samman-
ställas i en samrådsredogörelse. Planen ställs ut till granskning i april 2021. 
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Granskning våren 2021 
Efter samrådet har planförslaget reviderats och bearbetats. Det reviderade förslaget 
ställs ut under drygt två månader under våren 2021. Medborgare, myndigheter, före-
ningar och andra intressenter kan då ta del av förslaget och lämna synpunkter. De 
synpunkter som kommer in under utställningen sammanställs i ett särskilt utlåtande 
som även redogör för de eventuella förändringar som synpunkterna lett till. Planen 
ska därefter slutjusteras. 
  
Enligt PBL ska planförslaget ställas ut på nytt om det ändras väsentligt efter gransk-
ningen.  
  
Antagande hösten 2021 
När planförslaget slutligen har granskats och reviderats är det klart för antagande. 
Det är kommunfullmäktige som antar översiktsplanen. 
 
Strategisk stadsbyggnad 
  
Forskningsperspektivet 
Kommunen har samverkat med Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik för 
att utveckla arbetet med en ny översiktsplan utifrån pågående forskning om metoder 
för översiktlig planering av mindre kommuner. Målsättningen med samarbetet är att 
utveckla metoder för den översiktliga planeringen samt utveckla undervisningen och 
forskningen kring hållbar utveckling av kommuner som, likt Tibro, präglas av både 
tätort och landsbygd, stagnerad befolkningsutveckling, utmaningar med åldrande be-
folkning och kompetensförsörjning. 
  
Medverkan i arbetet utifrån ett forskningsperspektiv syftar till att utveckla empiriska, 
verklighetsbaserade studier till fortsatt forskning om metod- och teoriutveckling för de 
mindre kommunernas särskilda förutsättningar och möjligheter. Projektet är därmed 
också ett praktik- och designbaserat forskningssamarbete mellan Tibro kommun och 
Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. 
  
Det svenska planeringssystemet och den nuvarande grundstrukturen i plan- och 
bygglagen växte stegvis fram under 1970- och 80-talet. Det var en tid som både 
präglades av en relativt jämn tillväxt i kommunerna som etablerades vid kommunre-
formerna på 1970-talet och av strukturomvandlingar inom den svenska ekonomin och 
internationalisering. Som ett resultat av detta är de planeringsinstrument som idag 
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reglerar och styr den kommunala planeringen (översiktsplan, planprogram och detalj-
plan) på många sätt inriktade på utbyggnad och tillväxt. Vi har på så sätt väl utveck-
lade processer och verktyg för att ta mark i anspråk för exploatering, bebyggelse och 
infrastruktur. 
  
Planeringsinstrumenten och planeringspraktiken är däremot ofta sämre på att han-
tera omvandling och ombyggnad av den befintliga bebyggelsen. Många kommuner 
upplever att planeringen inte kan hantera politiska och ekonomiska intressen av att 
förändra den fysiska miljön i tid. Det kan också saknas kommersiella intressen och 
ekonomiska incitament för att förändra den fysiska miljön i den riktning som plane-
ringen pekar ut. Det kan då finnas behov av att undersöka kompletterande plane-
ringsverktyg och planeringsmodeller. I arbetet med ny översiktsplan för Tibro kom-
mun har nya målbilder för hur kommunens fysiska miljöer kan utvecklas testats och 
nya sätt att kombinera resurser, kompetenser och beslutsmandat inför förändringar i 
den fysiska miljön undersökts. 
 
Samarbetet mellan Tibro kommun och Institutionen för arkitektur och samhällsbygg-
nadsteknik på Chalmers har haft fokus på att utveckla en mer strategisk stadsbygg-
nadsprocess med avseende på att: 
  

• Undersöka hur kunskapsöverföring mellan aktörer och planeringsprocesser i 
samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor kan utvecklas.  

• Formulera och synliggöra målbilder för den fysiska miljön bortom ett urbant 
tolkningsföreträde.  

 
Målet är att testa nya alternativ för hur lokala förutsättningar kan omvärderas i plane-
ringsprocessen och ligga till grund för en planeringsprocess som synliggör kvaliteter 
och potential i platser som är dolda av nuvarande socioekonomiska logik/rationalitet. 
Det kräver i sin tur en kritisk uppmärksamhet på vems perspektiv som inkluderas och 
vilka problemställningar som prioriteras i planeringsprocessen. 
  
Ett centralt begrepp för arbetet är nyckelprojekt som i tidigare samverkan mellan 
forskning och praktik har testats som planeringsmetod för att kartlägga planeringsför-
utsättningar och konkret utveckla strategiska projekt för planeringens genomförande. 
  
Ordet nyckel avser specifika projekt som kan öppna eller stänga en förändringspro-
cess genom konkreta förändringar av den fysiska miljön, omorganisation av 
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verksamhet och strukturer eller genom att kombinera resurser, kompetenser och be-
slutsmandat. 
  
I arbetet med ny översiktsplan testades specifikt hur nyckelprojekten kan etablera en 
genomförandestrategi för planen som bryter med ett hierarkiskt och linjärt synsätt på 
översiktlig planering, detaljplanering och genomförande. Avsikten var att testa hur en 
strategisk stadsbyggnadspraktik kan utvecklas för omvandling av den gestaltade livs-
miljön i kommuner som kan ses som hybrider av både stad och landsbygd.  
  
 
Medverkande personer och källhänvisning 
  
STYRGRUPP 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS AU): 

• Rolf Eriksson (S) 
• PeO Andersson (M) 
• Ann Ohlsson (L) 
• Anna-Karin Johansson (C) 
• Åse Nicklasson (SD) 

 
Byggnads- och trafiknämndens arbetsutskott (BTN AU) 

• Gunnel Johansson (S) 
• Thomas Danielsson (M) 
• Mattias Johansson (C) 

  
BESTÄLLARE: 

• Kristina Lundgren: Kommunchef 
 
PROJEKTGRUPP 

• Leif Ahnland: Stadsarkitekt, Projektledare 
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Tibro i världen 
  
Det blir allt svårare att skilja lokala förutsättningar från globala. Det oroliga politiska 
läget i världen påverkar allt mer kommunens förutsättningar. Förmågan att kunna an-
passa kommunens verksamheter till nya omständigheter och att kunna se möjligheter 
i utmaningarna blir därför allt viktigare och förstärker kommunens behov av god reg-
ional, nationell och internationell samverkan. 
 
Boverkets vision för Sverige 2025 
Boverket lanserade Vision för Sverige 2025 i slutet av november 2012. Där redovisas 
de stora megatrenderna; ett förändrat klimat och en globaliserad, urbaniserad och di-
gitaliserad värld, som kan ligga till grund för översiktsplaneringen. 
  
Läs mer här om Boverkets vision för Sverige 2025 
  
 
Västra Götalandsregionen 
  
Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar genom beredningen för hållbar utveckling 
tillsammans med Trafikverket, Länsstyrelsen Västra Götaland och de fyra kommunal-
förbunden (Göteborgsregionens, Skaraborgs, Sjuhärads samt Fyrbodals kommunal-
förbund) för närvarande med en strukturbild för hela regionen. Beredningen arbetar 
med strategiska frågor för långsiktig utveckling av Västra Götaland inom följande om-
råden: 

• Infrastruktur och kollektivtrafik 
• Miljö och klimat 
• Näringsliv 
• Forskning och utveckling 
• Kompetensutveckling 

  
Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västra Götaland 
pågår. Strategin ska gälla från år 2021-2030. Syftet med den är att peka ut i vilken 
riktning Västra Götaland ska utvecklas till 2030.  
  
Läs mer här om regional fysisk planering 
Läs mer här om den nya regionala utvecklingsstrategin 
 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=79c24f49f7ff4e0ab6b2c7b13e612d92
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=79c24f49f7ff4e0ab6b2c7b13e612d92
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=79c24f49f7ff4e0ab6b2c7b13e612d92
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=79c24f49f7ff4e0ab6b2c7b13e612d92
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=79c24f49f7ff4e0ab6b2c7b13e612d92
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=79c24f49f7ff4e0ab6b2c7b13e612d92
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=79c24f49f7ff4e0ab6b2c7b13e612d92
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/fysisk-planering/sverige-2025/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/fysisk-planering/sverige-2025/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/regional-fysisk-planering/
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutveckling/regionalutvecklingsstrategirus.2690.html
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Mellankommunala intressen 
  
Samarbetet Hjotiborg 
Sedan 2018 finns en formell överenskommelse om att utveckla det sedan tidigare in-
ledda samarbetet mellan Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. 
 
De tre kommunerna är överens om att ytterligare utveckla de gemensamma samver-
kansformerna. Syftet med samverkan är att skapa bättre förutsättningar för att klara 
de kommunala åtagandena nu och i framtiden. Det innebär att kommunernas gemen-
samma kompetensbehov ska säkras och att verksamheter ska organiseras så att 
skalfördelar uppstår med möjligheter till besparingar och effektiviseringar, samtidigt 
som kvaliteten i verksamheterna bibehålls eller förbättras. 
  
Tidans vattenförbund 
Tibro kommun är representerad i Tidans vattenförbund som bildades 1984. Förbun-
dets verksamhetsområde är hela Tidans avrinningsområde och Mariestadsfjärden. 
Vattenförbundet bedriver följande verksamhet: 

1. Recipientkontroll 
2. Underhålls- och restaureringsarbeten 

Tidans vattenförbund är också ett vattenråd, enligt vattendirektivet (2000/60/EG), för 
Tidans avrinningsområde. 
  
Tibro ingår även i Örlens vattenvårdsförbund som är en del av sjön Vikens vattensy-
stem. Genom dessa samordnar kommunen tillsammans med andra kommuner och 
verksamhetsutövare diskuterar frågor rörande miljökvalitetsnormerna inom respektive 
vattenförekomst. 
  
Kollektivtrafiknämnd Hjo, Tibro, Karlsborg 
Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och ansvarar för kollektivtrafiken inom 
regionen. Tibro kommun har en gemensam kollektivtrafiknämnd med Hjo och Karls-
borgs kommuner. Nämnden är samverkansorgan för Hjo, Tibro och Karlsborg gäl-
lande kollektivtrafikens utveckling och är myndighetsutövare för färdtjänst. 
  
 
Kommunalförbund 
  
Skaraborgs Kommunalförbund 
Skaraborgs Kommunalförbund skapades 1 januari 2007 och är en intresse- och sam-
verkansorganisation för Skaraborgs 15 kommuner: Essunga, Falköping, Grästorp, 
Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tida-
holm, Töreboda och Vara.  
  
Förbundet ska särskilt verka inom följande områden: 

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=79c24f49f7ff4e0ab6b2c7b13e612d92
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• Verksamhetsstöd och intressebevakning 
• Förbundet ska vara en plattform för samarbete där kommunerna kan bli mer 

effektiva. 
  

Förbundet ska arbeta med omvärldsbevakning samt tydligt företräda kommunerna i 
samverkansarbetet med andra regionala organ och vara aktivt i kontakterna med 
grannregioner och län för att säkerställa samverkansmöjligheter. Syftet ska vara att 
stärka Skaraborg och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  
  
Miljösamverkan Östra Skaraborg 
Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) är ett kommunalförbund där idag Karlsborg, 
Falköping, Hjo, Skövde och Tibro ingår. Förbundet har totalansvar för tillsyn, kontroll 
och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och ansvar för livsmedelskontroll. 
MÖS driver webbplatsen Miljöbarometern för Östra Skaraborg där ett stort antal 
indikatorer visar miljöutvecklingen i förbundets kommuner. 
  
Bredband Östra Skaraborg 
Tibro, Hjo, Karlsborg och Tidaholm äger genom sina respektive kommunala energi-
bolag företaget Bredband Östra Skaraborg AB, BÖSAB, tillsammans. BÖSAB tillhan-
dahåller bredbandsnät till tjänsteleverantörer. 
  
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborgs och Gullspångs kommuner in-
går sedan 1999 i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). 
Förbundet utgör en gemensam organisation för operativ räddningstjänst och förebyg-
gande åtgärder mot brand. Förbundet samverkar med medlemskommunerna i frågor 
rörande bland annat olycksförebyggande arbete. 
  
Avfallshantering Östra Skaraborg 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund med ansvar för in-
samling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och plane-
ring av hanteringen av hushållsavfall. 
 
Förbundet bildades den 1 januari 2000 av Hjo, Skövde och Tibro. Sedan dess har yt-
terligare 6 kommuner anslutits till AÖS: Karlsborg, Töreboda, Falköping, Skara, Gull-
spång och Mariestad.  
  
Relaterad information 
Skaraborgs Kommunalförbund 
Bredband Östra Skaraborg 
  
Gemensam fysisk planering i Skaraborg 
  
Strukturbild Skaraborg 
De 15 kommunerna i Skaraborg har tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund 
under 2014–2015 etablerat en strukturbild för Skaraborg. Strukturbilden belyser hur 
samverkan kan ske mellan kommunerna, bland annat inom fysisk planering. 

https://miljoskaraborg.miljobarometern.se/
https://www.skaraborg.se/
https://www.bosnet.se/
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Strukturbilden framhåller betydelsen av Skaraborg som en nätverksstad och redovi-
sar strategier för delregional och lokal utveckling kring: 
  

• en framtida arbetsmarknad och kompetensförsörjning av Skaraborg, 
• transportinfrastruktur och flexiblare kollektivtrafik, 
• utvecklande av en gemensam plan för boende, 
• lokal utveckling i natur- och kulturnära lägen, 
• ett samhälle där alla får och kan bidra, 
• tekniska system och kommunal verksamhet samt 
• en resursförsörjd genomförandeorganisation. 

  
Syftet med strategierna är att kombinera lokala resurser i Skaraborg och stärka Ska-
raborgs länkar till kringliggande delregioner. Strukturbild Skaraborg nominerades till 
Sveriges Arkitekters Planpris 2021.  

 
Illustrationen beskriver hur Skaraborg kan ses som ett nätverk av befintliga städer 
och orter som genom kommunikation och samverkan binds samman till en större en-
het, en nätverksstad. 
  
Gemensam fysisk planering 
 
Skaraborgs kommunalförbund utgör plattform för det gemensamma delregionala ut-
vecklingsarbetet och styrgrupp för detta är samhällsbyggnadskollegiet som består av 
tjänstepersoner från de 15 kommunerna samt kommunalförbundet.  
 
Samhällsbyggnadskollegiet har i uppdrag att arbeta med gemensam fysisk planering 
i Skaraborg. Gemensam fysisk planering gynnar alla kommuner i Skaraborg då varje 
enskild kommun inte behöver ta fram alla dokument själva samtidigt som synergief-
fekter tas tillvara och risken för suboptimering minskar.  
 
Under 2018–2020 har samhällsbyggandskollegiet tagit fram två dokument med kopp-
ling till fysisk planering; Strategi hållbara drivmedel och Program Skaraborgs 
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turistvägar. Från och med 2020 pågår arbete med en gemensam Strategi för etable-
ringar. Fokus är på nyetablering av industri- och näringsverksamhet. 
  
Strategi hållbara drivmedel 
Strategin utgör en kombination av el, vät- och biogas för att öka möjligheterna för om-
ställning från fossila drivmedel till förnybara drivmedel.  
 
Strategin kompletterar det arbete som E-WEST gjort gällande placering av stråkladd-
ning med platser för destinationsladdning (se karta). Det kan vara kultur- och naturhi-
storiska platser, friluftsområden, idrottsplatser eller olika typer av mötesplatser och 
liknande. Gemensamt för alla platser är att de är välbesökta och att laddstationerna 
är avsedda för publik laddning. Där platserna även kan samutnyttjas för boende- och 
arbetsplatsladdning är det positivt, men det är inte huvudsyftet. Destinationsladdning 
på dessa platser ska ge möjlighet till en hållbar livsstil i hela Skaraborg, även där det 
är långa avstånd och där turtätheten i kollektivtrafiken är låg. Planeringen av ladd-
infrastruktur i Skaraborg sker gemensamt för Skaraborgs 15 kommuner för att und-
vika suboptimering och mellankommunal konkurrens. 
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Strategin innebär att när laddinfrastrukturen är utbyggd kan invånarna i Tibro kom-
mun ta sig med hållbara drivmedel till och från alla besöksmål i Skaraborg. Inom Ti-
bros kommun pekas åtta platser ut som lämpliga för laddstationer. 
  
Program Skaraborgs turistslingor 
Programmet syftar till att få Skaraborg att utvecklas som destination så att fler besö-
kare väljer att besöka fler besöksmål och spendera mer tid i området. Programmet 
pekar ut turistslingor för både bilvägar och kollektivtrafik, som tydligt knyter ihop 
många av besöksmålen. En bärande tanke med turistslingorna är att besökarna även 
ska få fina upplevelser av Skaraborg när tar sig mellan olika besöksmål: ”Det är 
vägen, som är mödan värd”. På detta sätt kan samverkan i kluster uppstå mellan 
olika aktörer och besöksmålen kan bidra till utökad service och handel i Skaraborgs 
mindre orter och på landsbygden. En utvecklad offentlig samverkan och en långsik-
tighet i investeringsvilja skapar möjligheter för privata aktörer att utveckla nya affärs-
modeller och satsa på nya affärsmöjligheter. 
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Turistslingorna ska finnas i människors medvetande när de ska göra en utflykt. Det 
kan vara en dagsutflykt, en helgutflykt eller en längre sommarsemester. Turistsling-
orna är främst tänkta att användas för besökare från Skaraborg, Västsverige och om-
kringliggande regioner. Turistslingorna ska även kunna användas av resande mellan 
Göteborg och Stockholm som vill göra resan till något mer än en transport. 
 
Tibro tätort är utpekad som vägvalspunkt, vilket innebär att det finns två eller flera 
olika slingor att välja på här. En av turistslingorna går från Hjo igenom Tibro tätort och 
den andra går från Skövde, förbi Tibro tätort och genom Fagersanna längs Örlen. 
Slingornas sträckning möjliggör för besökare att stanna i Tibro tätort och utnyttja ut-
budet där, De utgör också en grund för utvecklingen av Fagersanna och dess bad-
platser. 
  
Strategi Etablering 
Sedan januari 2020 pågår arbetet med att ta fram en strategi för placering av stora 
verksamhetsetableringar i Skaraborg. Strategins syfte är att identifiera de bäst läm-
pade områdena för etableringar utifrån infrastruktur, logistik, markanvändning och 
kompetensförsörjning. 
  
Konsekvenser för Tibro 
Tibro kommuns centrala geografiska placering i Skaraborg innebär att gemensam fy-
sik planering gynnar kommunen, då kommunens invånare i stor utsträckning utnyttjar 
Skaraborg som en nätverksstad gällande arbetsmarknad, utbildning, fritidsaktiviteter, 
nöje och handel med mera. Samtidigt är Tibro en betydelsefull kompetensnod inom 
tillverkning och en gynnsamt belägen boendeort med ett förhållandevis brett utbud av 
service och fritidsaktiviteter. Tack vare nätverksstrukturen mellan Skaraborgs tätorter 
finns det ett bra utbud av varor och tjänster som Tibro drar nytta av. Väg 49 är den 
viktigaste kopplingen mellan Tibro och övriga Skaraborg, både för persontrafik, kol-
lektivtrafik och godstransporter. Även Tidan utgör en viktig länk mellan Tibro och 
andra kommuner i Skaraborg, såsom Tidaholm, Töreboda och Mariestad. 
 
Den föreslagna placeringen av laddstationer innebär främst en utökning av antalet 
laddstationer inne i Tibro tätort samt i Fagersanna. Detta är i linje med översiktspla-
nen då utvecklingen av bostäder och verksamheter främst är koncentrerad till dessa 
orter. Några av laddstationerna är placerade på ett sätt som underlättar för friluftsli-
vet, vilket även det är i linje med översiktsplanens intentioner.  
 
Turistslingorna kan påverka Tibro genom att antalet besökare ökar, främst i Tibro 
tätort där det finns möjlighet att både äta, handla och ladda bilen. I Fagersanna förut-
spås främst en ökning av antalet besökare till Örlenbadet. Översiktsplanens intention 
att göra friluftslivet mer tillgängligt gynnar denna utveckling. 
 
Tibro kommun önskar i utvecklingen av turistslingorna att vägvisningen sker genom 
Tibro centrum och inte förbi Tibro på väg 49.  
 
Strategin för etableringar i Skaraborg har ännu inte kommit så långt att det finns 
framtagna förslag på platser för etableringar. Tack vare Tibros geografiska placering 
mitt i Skaraborg och den arbetspendling som sker redan idag, kommer kommunen 



 

 Tibro kommun                                  
                                                                   
 

ANTAGANDEHANDLING 
       Antagen: 2021-10-25   

Laga kraft: 202x-xx-xx 
 

gynnas av en större etablering oavsett om den hamnar i Tibro eller i någon av de 
andra kommunerna i Skaraborg. Om det kommer flera större etableringar till Skara-
borg är det högst troligt att behovet av bostäder i Tibro kommer att öka. 
 
 
Mål och styrdokument 
  
Arbetet med översiktlig planering styrs, förutom av Plan- och Bygglagen och Miljöbal-
ken, även av lokala, regionala, nationella och internationella mål och strategier. Det 
är kommunen som avgör vilka mål som är relevanta att ta upp i sin översiktsplane-
ring. 
  
Både på nationell och internationell nivå finns övergripande mål och strategier för ett 
hållbart samhällsbyggande. Utgångspunkten är att vi människor inte får leva i dag på 
ett sätt som förstör våra barns och framtida generationers möjlighet att leva ett bra 
liv. Grundläggande mål för samhällsplanering är demokrati och mänskliga rättigheter, 
jämställdhetspolitiska mål, folkhälsopolitiska mål, barnrättspolitiska mål samt mål för 
integrationspolitiken, ungdomspolitiken och funktionshinderspolitiken. 
  
De globala målen - Agenda 2030 
Sverige har antagit Förenta nationernas globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Målen 
syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättig-
heterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt 
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen 
är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckl-
ing: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
 
Den samhällsförändring som agendan beskriver är långsiktig och regeringen har där-
för beslutat att ta fram riktlinjer för genomförande i Handlingsplan Agenda 2030 – In-
satser 2018-2020. Handlingsplanen syftar till att ta ytterligare steg för att nå målen 
genom att underlätta alla samhällsaktörers bidrag till den fortsatta omställningen. Det 
treåriga tidsperspektivet inbjuder till uppföljning och lärande inför arbetet som följer 
efter 2020. 
 
Handlingsplanen fokuserar på det nationella genomförandet, men omfattar även Sve-
riges bidrag till det globala genomförandet av Agenda 2030. 
 
Observera: Tibro kommun inleder ett mer övergripande aktivt arbete med målen un-
der hösten 2020, översiktsplanearbetet kommer att påverkas av det arbetet. Konse-
kvensbeskrivningen har tagits fram särskilt i beaktande av Agenda 2030, Barnkon-
ventionen och de Nationella målen för gestaltad livsmiljö. 
  
FN:s konvention om barns rättigheter är svensk lag 
Barnkonventionen är en viktig, bindande överenskommelse för att kunna påverka 
och förbättra situationen för barn runt om i världen. Den listar barns rättigheter inom 
olika områden och innehåller 54 bestämmelser (artiklar).  
  

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=79c24f49f7ff4e0ab6b2c7b13e612d92
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=79c24f49f7ff4e0ab6b2c7b13e612d92
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Barnrättsperspektivet i fysisk planering medför i praktiken att miljöer där barn vistas 
och särskilt miljöer direkt avsedda för barn såsom skolmiljöer, lekplatser och barnori-
enterade besöksmål, bör utformas i samråd med barn och representanter för barn. 
För miljöer där barn kan väntas vistas i stor utsträckning ska barnperspektivet alltid 
beaktas. 
  
Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen i sin helhet antagen som svensk lag.  
  
Nationella miljömål 
Tibro kommun antog 2009 lokala miljömål som i sin tur baseras på de nationella mil-
jömålen. Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 
ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar 
stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella ge-
nomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. 
 

 
Sveriges 16 miljömål 
 
Nationella mål för gestaltad livsmiljö 
Sedan 2018 finns Nationella mål för arkitektur och design samlat i begreppet gestal-
tad livsmiljö. Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förut-
sättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. 
  
I de sex målen beskrivs hur en god gestaltad livsmiljö ska uppnås: 

• hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden 
• kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids 
• det offentliga agerar förebildligt 
• estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas 
• miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och 
• samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt. 

Målen ska vara styrande för statens initiativ när det gäller arbetet med gestaltade 
livsmiljöer, arkitektur, form och design och ska vara vägledande för kommuner och 
landsting.  
  

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/gestaltad-livsmiljo/politik/
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Nationella mål för folkhälsopolitiken 
Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är ”att skapa samhälleliga för-
utsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” vilket ska genomfö-
ras inom ramen för de elva nationella målområdena. I Tibro kommun har de nation-
ella målen omsatts i en folkhälsoplan för att uppnå målen. 
  
Vision Västra Götaland 2020 - Det goda livet / Regional utvecklingsstrategi 
2021-2030 
Det gemensamma arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi (RUS) 
för Västra Götaland antogs i februari 2021. Strategin gäller från år 2021. Syftet med 
strategin är att peka ut i vilken riktning Västra Götaland ska utvecklas till 2030. 
  
Klimat 2030 
Klimat 2030 drivs av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. 
Enligt kampanjen ska Västra Götaland 2030 vara en fossiloberoende region senast 
år 2030. Målet innebär stora omställningar för att minska utsläpp som genereras av 
invånare och företag i Västra Götaland, både lokalt på och där varor som konsume-
ras här produceras. Upplägget bygger på frivilliga åtaganden att välja lösningar som 
bidrar till regional utveckling och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Göt-
aland.  
  
Kampanjen samlar regionens företag och branschorganisationer, kommuner och 
kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i 
Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart reg-
ion.  
  
Kommunerna har bjudits in att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras under 
2021. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan 
är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och följa upp un-
der ett år. 
  
Tibro kommun 
  
Tätorter och landsbygd 
En stor del av befolkningen i Tibro kommun bor i tätorterna Tibro och Fagersanna. 
Till Tibro tätort räknas här Hörnebo, till Fagersanna räknas Ransberg samt Bråbacka. 
Koncentrationen till tätorterna innebär skalfördelar och effektivitet för infrastrukturin-
vesteringar och potential för att skapa underlag för handel, service och hållbara kom-
munikationer. Hönsa är en småort belägen vid Tidan i anslutning till väg 201. Utöver 
dessa orter finns planlagd mark med huvudsakligen fritidshusbebyggelse i Kylvanäs 
samt Söroset. 
 
Topografin, infrastrukturen och markförhållandena ger landsbygdens bebyggelse-
mönster olika karaktär i Tibros olika delar. Tidans dalgång med ett uppbrutet mosaik-
landskap av jordbruksmark och skogsmark har en utsträckt bebyggelsestruktur i 
nordsydlig riktning. I kommunens östra del följer bebyggelsen topografin på Höken-
sås och Höghult. Sammantaget är det befintliga småskaliga vägnätet av stor 

https://www.landskrona.se/contentassets/119e3b70267b4242b8af54d5475beae4/11-nationella-folkhalsomal.pdf
https://www.tibro.se/globalassets/b.-dokumentkatalog-for-tibro.se/01.-kommun-och-politik/rad-och-kommitteer/folkhalsoradets-protokoll-och-styrdokument/planer/tibro-folkhalsa-2020-folkhalsoplan-.pdf
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/
https://klimat2030.se/
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betydelse för bebyggelsens utveckling i hela kommunen. 
  
Tibro 
Centralorten består av två tydliga delar, Tibro och Hörnebo, som utöver det samman-
hängande industriområdet Baggebo varit helt åtskilda. I samband med kommunens 
stora satsning på Baggeboskolan och ett nytt bostadsområde kopplas ortsdelarna 
samman. Det för Tibro viktiga hantverksarvet startade i Hörnebo, en radby i östvästlig 
riktning mellan Kyrkefalla kyrka och Brokvarn. 
  
Ortsutveckling 
Tätorten Tibro växte fram runt sekelskiftet 1800-1900, som ett resultat av Karlsborgs-
banans etablering 1876. I området kring stationshuset bildades vad som nu kan an-
ses vara en för Tibro unik bebyggelsetyp, den utmärker sig genom att bostadshus 
och möbelverkstad är placerade på samma fastighet. 
  
Tibro växte snabbt. 1923 blir Tibro ett municipalsamhälle, skilt från resten av Kyrke-
falla landsortskommun. Stadsplaneringen av orten påbörjades 1924, då Albert Lilien-
berg förstärkte karaktären av en redan påbörjad trädgårdsstad. Befolkningen ökade 
med 500 % under 1920-30-talen och bostadsbristen var enorm. Specialiseringen i 
möbelindustrin tilltog och verkstäderna byggdes ut allteftersom. På 1930- och 40-ta-
len övergick den hantverksmässiga tillverkningen till mindre industriproduktion. Tibro 
fick sina första riktiga hyreshus 1953 via Riksbyggen och det största bostadsområdet, 
Brittgården med Ralph Erskine som arkitekt, byggdes mellan 1959-69.  
  
Möbelindustrin fortsatte att expandera kraftigt till en produktionstopp under 1960- och 
70-talen, vilket ledde till att dagens industriområden i Tibro avsiktligt placerades i tä-
tortens ytterområden. Tillsammans med detta började villabebyggelsen öka markant 
och de centrala möbelfabrikerna avvecklades successivt. Från 1980-talet och framåt 
har den storskaliga möbeltillverkningen minskat avsevärt i omfattning, med en tillhö-
rande stagnation i befolkningsökningen som legat relativt konstant under de senaste 
30 åren. Fortfarande finns ett betydande kluster av möbel- och inredningsföretag tack 
vare ett genuint hantverkskunnande som gjort det möjligt att ställa om produktionen 
till nya marknader och nya trender. Vid sidan av dessa företag finns idag även en 
mekanisk industri, företag som arbetar med automatisering, förpackningsteknik och 
logistik och en växande handels- och tjänstesektor i Tibro. 
  

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=79c24f49f7ff4e0ab6b2c7b13e612d92
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Vy över Tibro centrum med Stora torget i förgrunden, cirka 1940 
 
Tibro idag 
I Tibro tätort finns en blandad bebyggelse som till största del utgörs av bostäder, han-
dels- och verksamhetsområden varvade med parker och grönområden. Stadsparken 
är en omtyckt samlingsplats och har bland annat en uppskattad lekplats och ett vand-
ringsstråk längs med ån Tidan. Det finns även några populära samlingsplatser såsom 
Folkets park, Mini-zoo och Ånaplan. Tibro tätort är idag en lite vildvuxen trädgårds-
stad, där de olika tidsepokerna syns i stadsmiljön. 
 
Befolkning 
Tibro tätort har ca 8 000 invånare. Folkmängden har varit relativt konstant, men de 
senaste åren har befolkningen ökat. Detta kan främst härledas till inflyttning från ut-
landet. Befolkningstillväxten förväntas fortsätta, fast i ganska liten utsträckning. 
 
Kommunikationer 
Busstationen i Tibro och Resecentrum i Skövde är viktiga knutpunkter för kollektivt 
resande inom kommunen och till övriga vardagliga målpunkter för arbete, utbildning, 
vård och fritid. Kommunens målsättning är att utöka möjligheterna till kollektivt re-
sande mellan kommunens tätorter och kringliggande kommuner. 
 
Gång- och cykelvägnätet inom tätorten är relativt väl utbyggt. Det finns ett antal av-
brott på kortare sträckor som skulle kunna avhjälpas med tydligare markeringar eller 
punktinsatser. Det finns behov av en ny gång- och cykelväg som knyter samman tä-
torten med Rankåsområdet. Det är även angeläget att skapa en attraktiv kollektivtra-
fikförsörjning till området som växer fram runt Baggeboskolan. 
 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=79c24f49f7ff4e0ab6b2c7b13e612d92
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Gång- och cykeltunnel vid den nya Baggeborondellen 
 
Målsättningen är att prioritera gång- och cykeltrafik före bilism i Tibro centrum, i syn-
nerhet vid utbyggnad av nya områden. 
  
Gatustrukturen i Tibro centrum är uppbyggd med utgångspunkt i stråken Mariestads-
vägen och Hörnebovägen mot söder, Skövdevägen västerut och Hjovägen mot syd-
ost. Ett fåtal större infrastruktursatsningar är planerade såsom cykelväg på banvallen 
och en förlängning av Tidavadsgatan till den nyanlagda cirkulationsplatsen vid kors-
ningen mellan väg 49 och Fågelviksleden. 
 
Det finns inte något utpekat riksintresse för kommunikationer inom Tibro kommun. 
Däremot har sedan den tidigare översiktsplanen togs fram begreppet funktionellt pri-
oriterat vägnät tillkommit. Det är de vägar som är viktigast för tillgängligheten ur ett 
nationellt och regionalt perspektiv. De funktioner som pekas ut som viktiga är gods-
transporter, långväga personresor med bil, dagliga personresor med bil och kollektiv-
trafikresor med buss. 
  
Inom Tibro kommun är väg 49 samt väg 201 utpekade i det funktionellt prioriterade 
vägnätet. Väg 49 anses ha en viktig regional funktion för dagliga personresor, kollek-
tivtrafik och godstransporter. Väg 201 däremot anses ha en mer kompletterande 
funktion, då främst för dagliga personresor och godstransporter. 
  
Tibro tätort finns inte med i Trafikverkets nu aktuella åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som 
omfattar väg 49, som bland annat innehåller utbyggnad till 2+1-väg. Tätorten påver-
kas emellertid av flera insatser utanför kommungränsen. Exempelvis kommer pend-
lingen till och förbi Tibro att underlättas av den förestående utbyggnaden av trafik-
plats Stallsiken i Skövde vid väg 49 och väg 26. 
 
Service och verksamheter 
Många av tätortens skollokaler är i behov av översyn inom närtid. Även behovet av 
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övrig offentlig service såsom vård och omsorg väntas öka i och med en växande be-
folkning. Framförallt förväntas antalet barn, unga och äldre öka. Det är angeläget att 
behovet av verksamhetslokaler vägs in tidigt i processen vid planeringen av framtida 
tätortsutbyggnad.  
 
Dagligvaruhandeln är i princip helt lokaliserad till centrum. Boende i Hörnebo är hän-
visade till en restaurang med ett begränsat utbud. Viss livskraftig handel finns i Tide-
bergsområdet samt längs stråken Mariestadsvägen, Storgatan och Hjovägen. 
 
Befintliga verksamhetsområden är i huvudsak lokaliserade med goda kommunikat-
ionsmöjligheter för bil i anslutning till Fågelviksleden och väg 49. Det bedöms finnas 
möjligheter till viss utbyggnad av de befintliga verksamhetsområdena Västanå och 
Balteryd. Översiktsplanen pekar ut Stationsområdet, Östra centrum/Skattegården, Ti-
deberg och Norra Baggebo som omvandlingsområden i Tibro tätort. 
 
Grön- och blåstruktur 
Tibros befolkning har generellt sett god tillgänglighet till bostadsnära natur. Det är vik-
tigt att värna om, och i den mån det är möjligt, utveckla de gröna stråk som finns. I de 
fall befintlig bebyggelse förtätas ska hänsyn tas till möjligheten att ta sig vidare till 
grönområden och natur. 
 
Det finns stor potential för rekreation om standarden på de befintliga gångvägarna 
längs Å-leden höjs. Å-leden bör byggas ut och underhållas. Även kopplingarna mel-
lan Stadsparken, Ånaplan och Tidan kan stärkas. På det sättet skapas ett mer attrak-
tivt och intressant stråk från stadskärnan ut till rekreationsområdena runt Tidan som 
stärker både rekreativa och ekologiska värden. 
  
När nya byggnader och anläggningar uppförs är det viktigt att integrera dessa väl i 
omgivningen. Satsningar på att gestalta utemiljön bör ingå som en naturlig del i all 
områdesutveckling. 
 
 
Fritid och rekreation 
I Tibro tätort finns fritidsaktiviteter för boende i hela kommunen. Med anledning av 
detta är det viktigt att nya fritidsanläggningar placeras i lägen där det finns tillgång till 
kollektivtrafik och goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Strandängar och 
skogspartier längs Tidan står för en unik möjlighet till rekreation och friluftsliv mitt i 
centrala Tibro. Entréer och leder behöver göras mer synliga och tillgängliga. 
  
Utöver en fullutrustad idrottshall på Baggeboskolan är majoriteten av kommunens id-
rottsanläggningar koncentrerade till Fågelviksområdet. Badhuset ligger på intillig-
gande Nyboskolans område medan sporthallen, tennishallen och actionparken ligger 
intill Fågelviksskolan med biblioteket. Söder om dessa finns ishallen och friidrottsan-
läggning med tre fotbollsplaner. Motionsspår finns söder om Fågelviksleden. Genom 
att flertalet av kommunens större idrottslokaler och anläggningar finns inom en radie 
av 400 meter kan dess skötsel effektiviseras, lokaler samutnyttjas, tillgängligheten 
förbättras och mötesplatser uppstå. Snickarvallen är Tibros äldsta idrottsanläggning 
med fotbollsplan och löparbanor men sannolikheten är stor att verksamheten 
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avvecklas och marken frigöras till annan användning centralt i staden. 
  
Det finns ett stort behov av att skapa fler möjligheter för spontanidrott och motion. 
Det finns en efterfrågan på utegym, mindre näridrottsplatser och liknande vid strate-
giskt utvalda platser både i tätorten och vid friluftsområden och motionsspår. 
  
Fagersanna, Ransberg och Bråbacka 
Fagersanna är kommunens näst största tätort och följer i huvudsak sjön Örlens södra 
strand, vilket formar en stor del av ortens identitet. 
 
Fagersanna (inklusive Ransberg och Bråbacka) är idag att betrakta som en drygt sju 
kilometer lång sammanhängande ortsbildning. Mellan sjön och väg 49 löper Örlenvä-
gen genom en av kommunens starkaste kombinationer av kultur- och naturvärden, 
besöksmål som strandbad och camping samt en medveten kommunal satsning på ett 
nytt villaområde och en ny skola i Ransberg. Här finns brukad jordbruksmark, en F-6-
skola som nu ska ersättas, kyrka, kyrkogård, församlingshem, camping, tomter med 
småhusbebyggelse, väg 49 och 3008 samt Karlsborgsbanans banvall. Attraktiva bo-
stadslägen kan kombineras med effektiv infrastruktur och goda möjligheter till lång-
siktigt hållbar mobilitet genom god tillgång till kollektivtrafik till Tibro, Skövde och 
Karlsborg samt en ny gång- och cykelväg på banvallen. 
 
Befolkning 
Befolkningen i Fagersanna tätort har legat relativt konstant under de senaste årtion-
dena. Idag bor cirka 700 personer i tätorten och ytterligare 100 personer vid Rans-
berg. Befolkningen i Fagersanna förväntas öka under de närmaste åren. Läget längs 
med Örlen och närheten till flera orter inom den lokala arbetsmarknadsregionen gör 
området attraktivt för både yrkesverksamma och sommargäster. Det finns ett mot-
stånd från närboende mot okänsliga förtätningar samt begränsningar av områdets re-
kreationsvärden, detta kräver balanserade och väl avvägda satsningar för ortsut-
vecklingen. 
 
 
 
Kulturmiljö 
Bosättningar i Ransberg kan spåras ända tillbaka till stenåldern genom de fynd som 
gjorts. Den äldsta byggnaden i Ransberg är idag kyrkan, där koret stammar från 
1200-talet. Kyrkan sägs vara byggd av munkar för att tjäna som rastställe under de-
ras vandringar från klostret i Alvastra till klostret i Varnhem. 
 
Ett flertal fritidshusområden med små sportstugor från folkhemsbyggets första decen-
nier har med tiden vuxit samman med Fagersanna by och Ransberg. Fagersannas 
utveckling har också koppling till den möbelfabrik som uppfördes i direkt anslutning 
till Fagersanna station. 
 
De senaste decenniernas utveckling mot stora byggrätter i strandnära läge innebär å 
ena sidan en möjlighet för orten att bli mer livskraftig, å andra sidan ett hot mot de pit-
toreska småskaliga områdenas karaktär.  

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=79c24f49f7ff4e0ab6b2c7b13e612d92
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Kommunikationer 
Örlenvägen knyter samman Fagersanna och Ransberg. Avståndet mellan Fager-
sanna och Tibro är cirka 7 km. Kollektivtrafiken utgörs av Västtrafiks busslinje 400 
mellan Karlsborg och Skövde. Utmed Karlsborgsbanan planeras en gång- och cykel-
väg i syfte att skapa en bättre trafikmiljö för oskyddade trafikanter. 
 
Centrum, service och verksamheter 
I Fagersanna finns en F-6 skola, Ransbergs skola och en förskola. Ytterligare bebyg-
gelse i form av bostäder förväntas innebära ett framtida behov av fler platser i skolan 
och ökar möjligheterna till att utöka servicen i tätorten. 
 
Som en del i arbetet med att upprätthålla samhällets service utreds förutsättningarna 
för att etablera en servicepunkt intill skolområdet.  
  
Vid Örlen finns en camping i ett mycket fördelaktigt läge med stor potential.  
 
Grön- och blåstruktur 
Området intill Örlen är en attraktiv grön- och blåstruktur och en mötesplats för hela 
samhället. I och kring tätorten finns fina promenadslingor. Gångstråket utmed gamla 
Karlsborgsbanan kan med fördel stärkas med gång- och cykeltrafik. 
 
Området har även känsliga natur- och kulturmiljöer. Det är viktigt att värna outveck-
lade delar av landsbygden och strandzonen i synnerhet. Möjligheten att uppleva still-
het och njuta av vackra, levande natur- och kulturmiljöer ska finnas även i framtiden. 
Området berörs i öster av flera riksintressen, både genom Försvarsmaktens intres-
sen och naturvärden. 
 
Det föreligger viss risk för översvämning runt Örlen vid exceptionellt höga flöden. 
 
Fritid och rekreation 
Fagersanna/Ransberg är viktigt för friluftsliv, besöksnäring, naturvård och kulturmiljö-
vård. Det är angeläget att bygga vidare på kopplingen till Ransbergs kyrka. Örlenba-
det ägs av kommunen och det är viktigt att badplatsen förblir allmänt tillgänglig även i 
framtiden. Örlenbadet och de friluftsintressen som är knutna till platsen måste utmär-
kas av god skötsel och hög tillgänglighet. 
  
Bymiljöerna och landsbygden 
  
En stor del av kommunens yta består av landsbygd och hit räknas även mindre orter 
och bybildningar. Här finns allt från nybyggda villor till gårdar med eller utan lant-
bruksföretag. I kommunen finns dessutom många fritidshus på landsbygden och det 
finns även flera mindre industrier och verksamhetslokaler. 
  
Hönsa 
Småorten Hönsa är byggd runt en tidigare kvarn som idag producerar en mindre 
mängd elektricitet. Historiskt sett har det under första hälften av 1900-talet funnits en 
viss nivå av servicefunktioner i form av en lanthandel, sågverk, elverk samt ett 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=79c24f49f7ff4e0ab6b2c7b13e612d92
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missionshus. Idag bor här cirka 100 personer. Hönsa saknar detaljplan men är ett 
LIS-område, d v s ett landsbygdsområde i ett strandnära läge som bedöms vara 
lämpligt för utveckling. 
 
Hönsa har en tydlig bykaraktär och kan byggas ut med ett antal tomter i närområdet. 
Intill den vackra vägen söderut mot Tibro tätort längs med Tidans västra strand finns 
vissa möjligheter att hitta platser för mindre förtätningar. Trots närheten till väg 201 
(Mariestad-Moholm-Tibro-Hjo) saknas helt kollektivtrafik. Orten ingår i Ransbergs 
skolupptagningsområde. 
  
Kylvanäs 
Namnet Kylvanäs kommer från gården med samma namn vid sjön Örlens västra 
strand. Tomter avstyckades från gården under 1960-talet. Området nyttjas främst för 
fritidsbostadsändamål men är detaljplanelagt för bostadsändamål med byggrätter 
som fungerar för permanentboende. Kommunalt avlopp finns. Kylvanäs samfällig-
hetsförening bildades 2006 och omfattar 65 fastigheter varav de flesta är fritidsfastig-
heter. Föreningen ansvarar för gemensam mark, vägar, vatten och avlopp, bad och 
båtbryggor. 
  
Söroset 
Söroset är ett planlagt fritidshusområde vid Örlens nordöstra spets med ett fåtal per-
manentboende. Utbyggnad av kommunalt avlopp har utförts. Inom planområdet finns 
ett fåtal ännu obebyggda tomter. 
  
Befolkning 
Befolkningen på landsbygden minskar något, om man i landsbygden innefattar kom-
munens mindre samhällen. Kommunen ser positivt på ökad befolkning på landsbyg-
den som ett led i att hela kommunens yta ska beaktas i allt utvecklingsarbete och 
kommunal planering. 
  
Huvuddragen för landsbygdens utveckling 
Kommunen är inom ramen för de övriga principerna positiv till mer bebyggelse på 
landsbygden, längs stråken och i småorterna. En utgångspunkt för kommunen är att 
understödja en levande landsbygd. Det innebär att skapa förutsättningar och möjlig-
göra boende för många i olika livssituationer och samtidigt bygga på ett miljömässigt 
hållbart sätt. 
  
Landsbygden i sig är, utöver badplatser och Rankåsområdet, ett underskattat be-
söksmål i kommunen och att utveckla besöksnäringen är angeläget. Det nyligen 
framtagna underlaget för turistslingor inom Skaraborg är en del av det arbetet. Sling-
orna ska binda samman viktiga natur- och kulturvärden med befintlig besöksnäring. 
Att utveckla landsbygden med mer möjligheter för övernattning är angeläget, för-
slagsvis genom fler campingmöjligheter och ställplatser för husbilar. Kommunen ser 
de nu gällande och framtida områdena för landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(LIS-områden) som en möjlighet till utveckling av landsbygden både när det gäller 
boende och verksamheter. LIS-områdena omfattar per automatik känsliga naturmil-
jöer och tillgängligheten till strandzonens är av stor betydelse för det rörliga 
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friluftslivet. Det är därför mycket viktigt att etableringar i LIS-områdena sker med stor 
omsorg.  
  
Bebyggelseutveckling 
En förutsättning för en levande landsbygd är att människor vill bo och verka där. 
Inom kommunens tätorter och fritidshusområdena Kylvanäs samt Söroset är marken 
i stor utsträckning detaljplanelagd. Det innebär att tillkommande bebyggelse regleras 
genom planbestämmelser i enlighet med plan- och bygglagens 4 respektive 9 kap. 
Hönsa saknar idag detaljplan och det är angeläget att skapa förutsättningar för or-
tens utveckling. I de markområden som inte är detaljplanelagda regleras bebyggel-
sen enligt plan- och bygglagen 9 kap. 
  
Landsbygden har också värdefulla natur- och kulturmiljövärden som är viktiga att 
värna. En förutsättning för att landsbygden ska kunna leva är dock att de areella nä-
ringarna ska kunna upprätthållas och utvecklas. Det innebär att tillkommande bebyg-
gelse på landsbygden måste förhålla sig till både natur- och kulturmiljövärden och de 
areella näringarna och de ekonomiska värden som är knutna till dessa. 
  
Genom att placera ny bostadsbebyggelse i anslutning till befintliga bebyggelsegrup-
per kan kostnader för offentlig service hållas lägre. Det gäller kostnader för skol-
skjuts, hemtjänst, vatten och avlopp, renhållning m.m. Ny bebyggelsen ska lämpligen 
förläggas intill kollektivtrafikstråk samt områden med kommunalt vatten och avlopp. 
  
Invånarna på landsbygden är beroende av den service som finns i Tibro och Fager-
sanna tätorter, men även i städer och orter utanför kommunens gränser. På lands-
bygden är avståndet till kollektivtrafik ofta längre, vilket innebär ett större bilberoende. 
Målsättningen är att landsbygdens transporter, liksom alla transporter, ska bli mer 
hållbara på sikt. 
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Visioner och principer 
  
Vision för Tibro 
Riktningsgivande principer och planeringsstrategier 
Temaområden 
>>>Livskraftigt boende i unika miljöer 
>>>Hållbara bebyggelsestrukturer 
>>>Näringsliv med bredd 
>>>Hållbara kommunikationer 
>>>Rik grönstruktur med höga naturvärden 
>>>Teknisk infrastruktur och energi 
>>>Robust samhälle i klimatförändringens tid 
  
 
Vision för Tibro 
  
Tibros vision togs fram 2020 och gäller från och med 2021. Visionen är vägledande 
för arbetet med att utveckla både kommunens verksamheter, näringslivet och före-
ningslivet. Visionen visar på styrkor och utmaningar med utgångspunkt i framtidens 
Tibro.   
  
Visionsarbetet har utvecklats som en bred politisk process och inkluderat medbor-
gardialog där teman för visionen diskuterades tillsammans med framtida förändringar 
av den fysiska miljön. I oktober 2020 antog kommunfullmäktige den nya visionen. 
  
TILLSAMMANS – HÅLLBART – NÄRA 
  
#viärtibro  
  
VI SKAPAR TILLSAMMANS 
Vi har en medskapandekultur och samarbetsanda som sticker ut – vi utvecklar Tibro 
tillsammans. 
Gemenskap är viktigt för oss och vi vill att du ska vara en del av den. Här finns en 
stolt hantverkstradition, en entreprenörsanda utöver det vanliga och ett rikt förenings-
liv som skapar arbetstillfällen och möten människor emellan. Med engagemang och 
handlingskraft löser vi framtidens utmaningar. Tillsammans är vi Tibro. 
 
HÅLLBARA VAL 
I Tibro nyttjar vi våra gemensamma resurser och tar vara på våra goda förutsättning-
ar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi värnar goda uppväxtvillkor för våra 
barn och unga – såväl som för kommande generationer. Här ser vi varandra och väl-
komnar mångfald. Med attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och ut-
rymme för flexibilitet är det enkelt att göra hållbara livsval. Genom cirkulär ekonomi, 
lokal produktion, kreativitet och idérikedom lägger vi grunden för en hållbar framtid. 
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 NÄRA LIVSKVALITET 

Här är du alltid nära. Nära relationer, nära möten och nära upplevelser. Nära naturen, 
fritidsområden och vatten. Nära arbete och utbildning, oavsett om du promenerar, 
pendlar eller ansluter digitalt. 
Vår goda tillgänglighet och service gör att du alltid kan känna dig trygg, vem du än är. 
Tack vare det nära samhällets fördelar finner vi livskvalitet, både idag och imorgon 
  
Visionens tre strategiska mål till och med 2023 
  
Kommunfullmäktige har fastställt tre strategiska mål för perioden 2021-2023. De stra-
tegiska målen bidrar till att nå visionen, att utveckla och förbättra Tibro och de kom-
munala verksamheterna. Till de strategiska målen finns fastställda indikatorer för 
måluppföljning vilka återfinns i budgeten. Nämnder och styrelser antar årligen verk-
samhetsplaner med prioriterade områden för det kommande året.  
  
Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag 
Vi ska ska medverka till att ge barn och unga goda framtidsförutsättningar. Vi ska 
stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola/utbildning. Vi ska verka för 
ett gott näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap och underlätta företagse-
tableringar för fler arbetstillfällen. 
Genom att främja föreningsliv och möten mellan människor ser vi att vi kan bidra till 
meningsfull tillvaro och minska utanförskapet. 
  
Tibro är en livskraftig boendekommun 
Den upplevda tryggheten ska öka, kvaliteten i förskola/grundskola ska vara hög och 
vi ska främja nya sätt för människor att mötas – det ska vara gott att leva hela livet i 
Tibro. Genom att skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bo-
stadsutbud ska vi främja Tibro som boendekommun. Vi ska också ge tillgång till me-
ningsfull fritid och naturnära rekreation. Centrala Tibro ska utvecklas till ett levande 
och grönt centrum där vi tillgängliggör platser och lokaler för såväl invånare som be-
sökare. Vi ska nyttja närheten till större arbetsmarknad och utbildning och möjliggöra 
hållbart resande, både inom och utanför kommunen. 
  
Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum 
Vårt arbete ska präglas av en aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckl-
ing och engagemang – hos såväl medarbetare som invånare. För att klara välfärds-
uppdraget ska vi inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med 
andra. Vi ska dra nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kom-
munens kompetensförsörjning. Kommunens organisation ska vara långsiktigt hållbar, 
ur såväl ett hälsoperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Vi ska nyttja digitali-
seringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet. Vi ser 
samtidigt att vi behöver minska vår klimat- och miljöpåverkan när vi utför vårt upp-
drag. 
  
Riktningsgivande principer och planeringsstrategier 
  
Den inledande delen av arbetet med ny översiktsplan har utgått från tre workshopar 
med tjänstepersoner och politiker samt en löpande dialog med allmänheten. Arbetet 
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 har inkluderat kartläggning och analys av kommunens förutsättningar och utmaning-

ar. Resultatet av diskussionerna är sammanfattade i fyra övergripande principer för 
den fysiska planeringen och kommunens arbete för framtida rumslig förändring. Prin-
ciperna har därefter koordinerats med kommunens visionsarbete som pågått samti-
digt.  
  
Handlingsutrymme för flera framtider 
Tibro kommun har de senaste decennierna haft en relativt stabil befolkningsmängd 
med både mindre befolkningsökning och befolkningsminskning. Samtidigt finns det 
inom kommunen demografiska förändringar. Befolkningen blir äldre och bor i större 
utsträckning i tätorterna än tidigare. Med en mer regional arbetsmarknad och globali-
serat samhälle följer även att Tibro i större utsträckning än tidigare påverkas av för-
ändringar i en regional, nationell och internationell kontext. 
 
De senaste årens har präglats av förändringar som visar att framtiden är osäker. 
Samhällets miljö- och klimatpåverkan, kraftigt skiftande ekonomiska förutsättningar, 
migration och pandemier visar att planeringen behöver ta höjd för olika scenarier. 
 
Det blir därmed viktigt att den översiktliga och strategiska planeringen såväl som den 
rumsliga omvandlingen ger kommunen handlingsutrymme att hantera flera framtider. 
Dels för att hantera risker men även ta vara på förbättringspotential som följer av om-
världsförändringar och lokala initiativ. Som exempel behöver markanvändningskartan 
därför ge utrymme till expansion i olika riktningar men även belysa behoven av att 
förändra markanvändning och bebyggelsens innehåll i delar av kommunen som re-
dan är planerade. 
 
Planering ger möjlighet att förbereda och påverka samhällsförändring i en önskvärd 
riktning men optimering mot en specifik framtid har visat sig sårbar om nya och oför-
utsedda förändringar sker. För att motverka sårbarhet behöver planeringen bli mer 
dynamisk. Ett traditionellt synsätt på planering - linjärt från översiktlig till detaljerad 
nivå - behöver utmanas av en mer flexibel och komplex process. Våra myndigheter, 
politiker, företag och medborgare måste öppna upp för kontinuerligt lärande, omor-
ganisation, samarbete och anpassning. 
 
För att beskriva kommunens intentioner och vägleda omvandling och markanvänd-
ning bortom en förväntad framtida markanvändning redovisar översiktsplanen fyra 
övergripande och samverkande principer för utveckling av bebyggelse, landskap och 
infrastruktur: 1) Stärka stråken, 2) Hela kommunens yta, 3) Skapa värden ur måsten, 
och 4) Det goda samtalet.  
  
1. Stärka stråken – Infrastruktur, placering av bebyggelse, hållbar mobilitet, 
attraktiva mötesplatser 
Den första principen belyser hur den framtida utvecklingen behöver ta utgångspunkt i 
den bebyggelsestruktur som redan finns, den har historiskt visat sig vara hållbar att 
bo på. Det gäller till exempel för bebyggelsens placering i förhållande till infrastruktur, 
kommunal- och kommersiell service, topografi, höjdläge, geologiska förutsättningar, 
jordkvalitet och förutsättningar att använda marken till resurs- och matförsörjning och 
inte minst ekosystemtjänster. På så sätt skapas även möjligheter till långsiktig effekti-
vitet i kommunala verksamheter för skola, utbildning, omsorg och teknisk försörjning. 
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2.  Hela kommunens yta – resurshushållning, mark- och vattenanvändning 
Den andra principen pekar på betydelsen av att säkerställa möjligheterna att an-
vända resurser från hela kommunens yta för material- och vattenförsörjning, syssel-
sättning och rekreation. Det måste finnas olika livsmiljöer i Tibro. Någon väljer att bo 
vid torget i centralorten för att busspendla till jobbet i Skövde, en annan bor i Fager-
sanna bredvid den nyanlagda cykelvägen på Karlsborgsbanans banvall, en tredje 
bygger nytt intill Tidan i Hönsa, en fjärde väljer att ta över föräldragården vid en grus-
väg öster om Örlen. 
 
Samtidigt krävs som princip 1 belyser prioriteringar med utgångspunkt i rådande för-
utsättningar.  
 
3. Skapa värden ur måsten – Klok infrastruktur, Gestaltad livsmiljö  
Den tredje principen innebär att utveckla det strategiska tänkandet så att investering-
ar och drift av kommunal verksamhet samordnas så att de skapar synergieffekter. 
Reningsverket utgör även en biotop, skolskjuts kan användas för arbetspendling, 
Ånaplan kan klippas av får till exempel. Kommunens budget för drift är större än för 
investeringar och kan användas operativt för att påverka kommunens utveckling. Hur 
verksamheten organiseras och skötsel hanteras för infrastruktur, grönytor och be-
byggelse har stor påverkan på utformningen av den gestaltade livsmiljön i kommu-
nen.  
 
4. Det goda samtalet – Stark medskapandekultur, breda samverkansplattfomar, 
inkluderande strukturer, transparent kommunal organisation och medborgarin-
flytande 
Den fjärde principen pekar på att kommunen tillsammans med andra offentliga, pri-
vata och ideella aktörer behöver samordna initiativ för en positiv utveckling av Tibro 
kommun. Ett kontinuerligt planeringsarbete som inkluderar lärande, kunskapsutbyte 
och möjligheten att koordinera och kombinera resurser, kompetens och beslutsman-
dat från olika aktörer behöver genomsyras av dialog där även de som saknas i plane-
ringsprocessen inkluderas och ges utrymme att bidra med sin potential. Kommunen 
behöver vara den part som koordinerar detta arbete för att säkerställa hänsyn till 
både allmänna och enskilda intressen. För att stimulera kunskapsutveckling i proces-
sen och på så sätt utveckling av kommunens planeringskompetenser är nyckeln en 
god dialog. 
 
Det är avgörande att kontinuerligt problematisera effekterna av kommunens priorite-
ringar så att både för- och nackdelar blir belysta och ligger till grund för en demokra-
tisk beslutsprocess. På så sätt finns möjlighet till transparens, ansvarsutkrävande och 
kunskapsöverföring i förhållande till kommunens vägval och beslut.   
  
#ViärTibro 
Tibro har gjort mycket utvecklingsarbete på bred front och skapandet av #viärtibro 
var en del av arbete med Vision 2017 och är en viktig del av kommunens värde-
grund. Samverkan är något som utvecklas genom att göra saker tillsammans. Samti-
digt är kommunens budget begränsad och behöver samordnas med investeringar 
från andra aktörer i kommunen. Genom cirkulär och regenerativ förståelse och utö-
kad återanvändning kan resursanvändningen minska för utveckling av den gestal-
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 tade livsmiljön. På så sätt är arbetet med översiktsplanen i sig en lärprocess som 

utvecklar kommunens organisation och möjligheter att styra kommunens framtida 
utveckling.  
 
 
 
 
  
Temaområden 
  
I avsnittet beskrivs kommunens förutsättningar och handlingsutrymme utifrån sju te-
maområden som är centrala för kommunens utveckling:  

• Boende 
• Bebyggelse 
• Näringsliv 
• Kommunikationer 
• Grönstruktur 
• Teknisk infrastruktur och energi 
• Klimatförändringar 

  
Med utgångspunkt i kommunens vision och de övergripande principerna formuleras 
ett antal ställningstaganden för varje temaområde. Ställningstagandena är vägle-
dande och syftar till att tydliggöra hur kommunen avser att uppnå visionen och där-
med ge stöd för beslut i nämnder och verksamheter. 
 
Livskraftigt boende i unika miljöer 
  
Vad människor ser som attraktiv livsmiljö skiljer sig åt mellan individer och grupper i 
samhället. Tibro kommun erbjuder ett omväxlande mosaiklandskap av skog, öppna 
fält och åkrar, sjö och bebyggelse. Kommunen ska fortsätta utvecklas som en bo-
stadskommun för både permanentboende och fritidsboende. 
 
Platsernas identitet 
Historiskt har landskapets olika geografiska element varit grunden för bosättningar-
nas uppkomst. Därför finns det många orter av olika storlek och slag som alla finner 
förklaring till sin utveckling i sitt läge i landskapet.  
  
Landskapet i Tibro kommun består i stora drag av mer utpräglade odlingsbygder i 
väster och skogsbygder i öster. Genom odlingsbygderna rinner Tidan från söder mot 
norr till sitt utlopp i Vänern. På tvären förses Tidan med vatten från biflödena, bland 
annat Gärebäcken och Tibrobäcken, som har sina källor uppe i skogsbygdens höj-
der. 
  
Odlingsbygderna ligger under högsta kustlinjen – den högsta vattennivån som var 
efter inlandsisens avsmältning för drygt 12000 år sedan. Skogsbygderna i öster ligger 
i sin tur över högsta kustlinjen. De norra och västra delarna av odlingsbygden är mer 
småbrutna och kuperade. Här är skogen alltid närvarande. Detta område kallas för 
mellanbygden. 
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Kring Tidans nedre del är landskapet relativt platt och kallas därför för slättbygden. 
Kyrkefalla sockenkyrka ligger centralt i bygden. I norr avdelas mellanbygden mot 
skogsbygden av den stora sjön Örlen. Söder om sjön passerar ett gammalt kommu-
nikationsstråk med troligtvis kyrklig koppling mellan Varnhem och Alvastra. Här ligger 
Ransbergs sockenkyrka. 
  
Slättbygdens odlingsförhållanden, den närliggande skogen samt vattenkraften i Tidan 
med biflöden har varit grundförutsättningar i landskapet för Tibros framväxt. Järnvä-
gen tillkomst på 1870-talet innebar att de kunskaper och resurser som fanns i land-
skapet samlades och förädlades till ett industriellt centrum, med möbelsnickeri som 
särskild specialitet. 
  
I Fagersanna innebar den nya stationen vid Örlens strand att en sommarstugebe-
byggelse växte fram som sedan kombinerats med camping och villasamhälle. 
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Kulturmiljöprofilens olika landskapsdelar  
 
Tidernas skeenden inom den geografiska ramen för en kommun är på så sätt en del 
av långa processer, där dragen känns igen regionalt eller nationellt. De är mer eller 
mindre tydligt egna aspekter av historien som varit särskilt viktiga för utvecklingen. 
Den kulturmiljöprofil som presenteras i kulturmiljöprogrammet tydliggör förlopp som 
varit särskilt viktiga för Tibro kommun, som har avsatt tydliga spår i den fysiska miljön 
och som bidragit till att forma kommunens identitet och karaktär. 
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 Landskapets förutsättningar bildar avgörande utgångspunkter för utveckling av nä-

ringsformer och sätt att leva. De mindre orterna, liksom fristående hus och gårdar på 
landsbygden finner också en förklaring till sitt läge i landskapet. Om landskapets 
grundmönster och orternas specifika platsidentitet får vara utgångspunkt för bostads-
bebyggelsens utveckling i framtiden skapas nya attraktiva bostäder och natur- och 
kulturvärden bevaras och stärks. 
  
Kulturarvet som resurs 
Begreppet ”kulturarv” är brett och omfattar alla materiella och immateriella uttryck för 
mänsklig påverkan. Det inkluderar allt från fornlämningar och kyrkor till bostäder, in-
dustrier och torp, men också företeelser som de olika hantverksteknikerna som ut-
vecklades inom respektive verksamhet. Det gör kulturarvet till en resurs för stads- 
och bebyggelseutveckling, rekreation, friluftsliv och näringsliv. 
 
Bebyggelse berättar historien. Utpekade miljöer representerar en eller flera delar av 
kulturmiljöprofilen. Att tydliggöra kopplingen mellan de berättelser som formar kom-
munens historia och kulturmiljön i form av fornlämningar och bebyggelse är viktigt. 
Genom att bebyggelsestrukturer från olika tider uppmärksammas hjälper de oss att 
förstå vår historia, de berikar bilden av vår plats i samtiden. På så sätt finns en myck-
et tydlig koppling mellan kommunens kulturmiljöprofil och de utpekade miljöerna med 
sina olika delar. Varsamhet gentemot den enskilda byggnaden, bebyggelsemiljön 
eller fornlämningen är att också vara rädd om Tibros kommuns historia. Den ort som 
med sina bostadshus och träverkstäder under 1900-talets början uppstod vid Tibro 
station var och är både unik och värdefull. 
 

 
Tibro på Häradskartan, cirka 1880. 
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 För Tibro är möbelhantverket något självklart att lyfta fram och en modern roll för 

muséet skulle kunna stärka kulturarvet i kommunen. Vattenkraften gav kvarn- och 
sågmiljöer längs Tidan och är själva ursprunget till ortens tidiga industri. Verkstäder-
na som dök upp i Hörnebo och sedan runt Tibro station men undan för undan växte 
ur sin placering inne i trädgårdsstaden. De allt större fabrikerna flyttade ut i det dåva-
rande småbrutna odlingslandskapet. Längs Örlens södra strand finner vi istället ett 
pärlband av bosättningar som med tiden vuxit ihop. 
 
Att nyttja och bevara kulturmiljöer genom att tillgängliggöra och informera om dem 
skapar möjlighet att använda dem som platser för nya verksamheter, som mål för 
guidade turer och som kunskapskällor. Det ger också befolkningen en förankring och 
större möjlighet att hantera förändringar i sin tillvaro. 
  
Kulturarvet kan också stärka den sociala sammanhållningen. Samtalet om en plats 
och varför den är ett kulturarv ger möjlighet att berätta om tidigare generationers sätt 
att leva. Detta lyfter fram det unika som hände på en plats, men berör också allmän-
mänskliga frågor. Så kan människor med olika bakgrund och erfarenheter relatera till 
platsen de bor på eller besöker. Delas positiva berättelser av många så skapas en 
grund för en gemensam identitet vilket skapar stolthet över platsen.  
  
Läs mer om våra kulturmiljöer och hur vi kan hantera dem under fliken Kulturmiljö. 
 
Arkitektur, formgivning och design 
När kommunen förändras måste det ställas krav på bebyggelsen för att inte tappa det 
som är unikt med Tibro. De nationella målen för gestaltad livsmiljö kan med fördel 
vara vägledande. Samtidigt måste bebyggelsen utvecklas på ett klokt, samtida och 
innovativt sätt. Nya årsringar kan tillföra spännande och attraktiva miljöer där kontras-
ten bidrar till en levande stads- och landsbygd. Det vi bygger i dag utgör morgonda-
gens kulturarv. 
 
I den byggda miljön är god arkitektur och estetiska kvalitéer därför viktigt. Byggnader 
som utformas med omsorg för både de människor som ska använda husen och de 
som vistas utanför. Det bidrar till att skapa miljöer där människor vill vistas vilket i sin 
tur ger trygga, tillgängliga och vackra platser. För Tibro finns ett gestaltningsprogram 
med råd och riktlinjer för utemiljöer som antogs av kommunfullmäktige 2013. Den 
kommunala ambitionen att skapa miljöer som sticker ut lever kvar i ambitiösa men 
realistiska projekt. 
  
På och kring stationsområdet kommer ett omfattande förändringsarbete pågå under 
överskådlig tid, där kommer historien och samtiden att möta framtiden i en ständig 
förändring. Sedan 2018 har ett undersökande arbete pågått för att tillgängliggöra om-
rådet för nya verksamheter, funktioner och aktiviteter. Bland annat pågick det prak-
tiknära forskningsprojektet The Good, the Bad, the Ugly under 2019. 
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Samlade projektskisser för stationsområdet från fas 2 i utvecklingsarbetet från pro-
jektet The Good, the Bad, the Ugly (Bild: Anders Berensson Architects). 
  
Blandade boendeformer  
Bostadsbehovet förändrar sig under livet. Olika storlekar, upplåtelseformer och före-
komsten av både en- och flerbostadshus med olika storlekar på bostäderna gör det 
möjligt att bo kvar i ett område under skiftande sociala eller ekonomiska förhållanden 
eller med till exempel funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att det finns olika ty-
per av bostäder inom samma område. 
 
Tibro är en utpräglad trädgårdsstad med många småhus. Hyresrätter finns framförallt 
i tätorterna, medan utbudet av bostadsrätter är relativt litet. 
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Snickarhöjden 
 
Kommunens invånare efterfrågar framför allt ett bredare utbud av hyres- och bo-
stadsrätter, vård och seniorboenden och småhus i attraktiva lägen i tätorterna med 
goda kommunikationer. Den kommunala planeringen tar hänsyn till önskemål och 
efterfrågan både vad gäller läge, upplåtelseform och storlek men ska även sträva 
efter bostäder för olika ekonomiska förutsättningar och olika sätt att leva. Översikts-
planen föreslår i första hand mark för nya bostäder i strategiskt utpekade områden i 
anslutning till befintlig bebyggelse men ser även omvandlingen av det som redan 
finns som en naturlig del av en modern samhällsbyggnadsprocess.  
 
Social sammanhållning och en trygg miljö 
För att främja social sammanhållning är det viktigt att det finns en blandning av bo-
stadsformer inom ett bostadsområde. Det skapar en grund för att människor med 
olika bakgrund ska träffas och utveckla sociala relationer som bygger tillit och skapar 
trygghet. En trend i kommunen är att allt fler invånare är födda utomlands. För att 
motverka segregation är det viktigt att den fysiska miljön främjar möten mellan olika 
grupper. I Tibro finns arkitekten Ralph Erskines Brittgården som i början av 1960-talet 
planerades och byggdes på just det sättet. 
 
Ett väl fungerande socialt nätverk är en viktig faktor för hälsa och detta kan stödjas 
genom att verka för att skapa goda mötesplatser. Offentliga miljöer så som bibliotek, 
platser för kultur, fritidsgårdar och idrottsanläggningar möjliggör för människor att träf-
fas. Även utemiljöer så som torg, gator, parker och grönområden som utformas med 
hög tillgänglighet främjar möten både över generationsgränser och kulturella gränser. 
Genom att utforma utemiljöer som binder samman platser och överbryggar barriärer 
skapas stråk av mötesplatser som stärker de sociala sambanden. Gemensamma 
satsningar på inkluderande och engagerande mötesplatser är ett sätt att bygga vi-
dare på Tibros breda samverkanskultur. 
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Utemiljö och tillgänglig bostadsnära natur 
Bostadsområdens utformning och avstånd till naturområden påverkar människors 
fysiska aktivitet. Begreppet natur är brett och omfattar såväl natur- och kulturland-
skap, anlagda och skötta grönområden såväl som bostadsgårdar och parker. Även 
om naturen så gott som alltid är nära hemmet i Tibro kommun finns det delvis brister i 
tillgängligheten och kvaliteten. Vattendrag, bebyggelse och större vägar utgör barriä-
rer. Om området exempelvis är kuperat eller om gångvägar saknas minskar också 
möjligheten att utnyttja området för rekreation. Förbättrad tillgänglighet till grönområ-
den och till utemiljöer i bostadsområden är till nytta för alla. Det är också ett sätt att 
minska skillnader i hälsoläget mellan olika sociala grupper. Speciellt i socioekono-
miskt utsatta områden kan en attraktiv gestaltning av närmiljön ha stor betydelse för 
hälsa och välbefinnande. Vid planering av goda utemiljöer är behovet av skugga vik-
tigt att beakta i utemiljöer, framför allt där barn och äldre vistas. 
 
Områden med äldre flerbostadshus kännetecknas ofta av enkla utemiljöer med ex-
empelvis stora gräsytor utan speciell funktion. I dessa områden finns det en stor pot-
ential att höja områdets attraktivitet och möjligheten till en rik närmiljö. Med fördel kan 
olika funktioner samlokaliseras till en plats eller ett stråk. 
I Tibro kommun finns goda förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Kommu-
nens många föreningar erbjuder ett brett utbud av aktiviteter. Många av kommunens 
idrottsanläggningar är i behov av olika typer av underhållsåtgärder. Nya anläggningar 
kan med fördel samlokaliseras för att öka möjligheten att samutnyttja lokaler och 
funktioner cafeteria och omklädningsrum med mera samtidigt som personal kan 
sköta åtaganden för flera anläggningar. Detta ökar möjligheten att utnyttja kommu-
nala investeringar maximalt. Samlokalisering mellan fritidslokaler och kulturlokaler 
skapar dessutom möjligheter till fysiska mötesplatser. Det skapar också bättre un-
derlag för att förse platsen med kollektivtrafik och cykelvägar. 
 
På några platser i kommunen har spontanidrottsplatser byggts. För att tillfredsställa 
olika typer av önskemål kan exempelvis hinderbana, utegym eller pumptrack kom-
plettera spontanidrottsplatser för bollsport. I framtiden ses ett ökat behov av lokaler 
för icke föreningsbundna aktiviteter, exempelvis lokaler som kan bokas av privatper-
soner för offentliga evenemang, t.ex. konserter, dans eller uppvisningar. 
 
Fritidsgården en är viktig mötesplats för barn och unga. De kan ses som ett komple-
ment till föreningsverksamheten. I Tibro kommun finns i dagsläget en kommunal fri-
tidsgård som ligger i centralorten. 
 
Skola, vård och omsorg 
Behovet av offentlig service hänger ihop med befolkningens utveckling och samman-
sättning, exempelvis familjestrukturer och demografi. För många är skola, vård och 
omsorg en viktig del av vardagslivet. Anläggningar som förskolor, skolor och vård-
centraler bör kunna nås trafiksäkert till fots, på cykel och med kollektivtrafik. Därför är 
de bästa lägena för dessa etableringar ofta i centrum eller nära kollektivtrafik. Offent-
lig och kommersiell service kan stärkas genom att ligga nära varandra. Detta minskar 
transportbehov och stödjer underlaget för den befintliga servicen. Samtidigt är ser-
vice på landsbygden viktigt för både boende och besökare. 
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 De senaste åren har en viss befolkningsökning i kommunen även avspeglat sig i 

ökad efterfrågan på förskoleplatser och skolplatser i kommunen. I kommunen är 
många av förskolorna äldre och i behov av översyn och upprustning. Ett framtida be-
hov av nya avdelningar förutspås i kommunen, inklusive att ersätta eller renovera 
uttjänta lokaler. Strategiskt placerade förskolor intill kommunikationsstråk och nära 
goda naturmiljöer är att föredra. Kommunala byggnader och fastigheter bör utformas 
och disponeras så att det finns utrymme för hastigt uppkomna behov. Vid planering 
av nya bostadsområden ska behovet av kommunal service beaktas tidigt i proces-
sen. Ytor för servicefunktioner så som förskola, skola och äldreomsorg ska säkerstäl-
las tidigt i planeringen med utgångspunkt i kommunens demografi. 
 
Tibro kommun är mitt uppe i ett ambitiöst arbete med att rusta upp eller ersätta skol-
lokaler som innebär stora beslut och svåravvägda prioriteringar. Satsningar som den 
nybyggda Baggeboskolan är det tydligaste exemplet. Till det ska läggas ersättning av 
Ransbergs skola, upprustning eller ersättning av Häggetorpsskolan, de olika proces-
serna som pågår för att utreda högstadiets lokalbehov samt renoveringsåtgärder på 
resterande skollokaler. 
 
Med en ökande andel äldre kan nya boendeformer krävas i kommunen. Ofta lyfts 
trygghetsboende eller seniorboende fram som ett attraktivt bostadsalternativ för friska 
äldre som vill ha möjlighet till mer social samvaro än vad en vanlig bostad generellt 
erbjuder. Önskemål om att skapa möjligheten att som äldre kunna bo kvar i Fager-
sanna har framkommit under dialogarbetet.  
  
Det framtida behovet av nya äldreboenden och nya gruppboenden för funktionsned-
satta beaktas i översiktsplanen, så att flera alternativ för lämplig placering av dessa 
boenden i hela kommunen framgår. 
  
Vad gäller äldreboenden så ser Tibro likt många andra kommuner att invånarna som 
är 80 år och äldre kommer öka mycket fram till år 2030, när det stora antalet perso-
ner som föddes på 1940-talet uppnår en hög ålder. Eftersom omvårdnadsbehovet 
rent statistisk sett ökar efter 80 år fyllda, betyder det att fler äldreboendeplatser 
kommer behövas. Med all sannolikhet kommer detta leda till förslag på nybyggnation 
även av demensboenden. Dessa ska helst byggas i ett plan, för att underlätta rörlig-
heten för de boende, men även för personalens arbetsmiljö. Således kommer stor 
markyta behöva tas i anspråk vid nybyggnation. 
  
Även vad gäller gruppbostäder för funktionsnedsatta väntas behovet öka i framtiden 
men här finns en möjlighet att utveckla befintliga boenden resurseffektiva lösningar 
så att de motsvarar målgruppens behov. Gruppbostäder ska också helst byggas i ett 
plan och enligt förarbetena till lagen så bör de ligga i vanliga bostadsområden. Det 
bör inte byggas boenden som har färre än sex platser utifrån ett personalperspektiv 
då det är svårt att få ihop personalresurser för ett mindre antal boende. Vidare gäller 
att byggnaden och byggnadsmiljön inte får ha någon institutionell prägel, och därför 
inte heller får ligga i nära anslutning till annat gruppboende, korttidshem eller äldre 
boende.  
 
Hållbart byggande med goda inomhusmiljöer 
Valet av material i byggnader har stor betydelse både för miljön och för människors 
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 hälsa och välbefinnande. Byggnadsmaterial kan påverka miljö och hälsa vid tillverk-

ning, användning och efter byggnadens användningstid. Ett kretsloppsperspektiv på 
byggnadsmaterial är därför nödvändigt. Detta inkluderar hur och på vilket sätt materi-
alen antingen kan återanvändas för nya produkter eller brytas ned i en biologisk pro-
cess efter användning. Det ställer krav på en design som underlättar för att byggna-
den ska kunna demonteras och att de olika komponenterna ska kunna tas isär. 
 
Vid byggnation är det lämpligt att positiva effekter eftersträvas, exempelvis genom att 
byggnaden bidrar till en ökad biologisk mångfald, renar vatten eller producerar mer 
förnybar energi än den förbrukar. Det är också lämpligt att säkerställa att alla bygg-
material i kommunala byggprojekt är kända och så giftfria som möjligt. Lokaler ska 
självklart passa personer i olika åldersgrupper och personer med olika funktionsför-
måga. 
 
Byggnader som utformas flexibelt kan omvandlas i takt med den demografiska ut-
vecklingen. En förskola kan då till exempel enkelt byggas om till en skola eller annan 
funktion. Allmänna ytor så som matsalar och samlingslokaler kan utformas så att de 
även kan användas av föreningar och privatpersoner under kvällar och helger. 
  
Ställningstaganden för att uppnå livskraftiga boendemiljöer 
Kommunen ska verka för att: 

• Stärka stråken för service, verksamheter och bebyggelseutveckling med fokus 
på balansen mellan handel, service, boende och rekreation. 

• Möjliggöra nybyggnation som möter efterfrågan både vad gäller läge, upplåtel-
seform och storlek i men även sträva efter bostäder för olika ekonomiska för-
utsättningar. 

• Komplettera bostadsutbudet i kommunens olika delar så att variationen av bo-
stadstyper och upplåtelseformer ökar.  

• Upprätta och stödja strukturer för medborgardriven ortsutveckling. 
• Utveckla sociala noder och arbeta för fler offentliga mötesplatser i tätorternas 

centrum. 
• Stärka vattennära lägen för bostadsändamål såväl som fritids- och närings-

verksamhet. 
• Tillgängliggöra platser och lokaler för såväl invånare som besökare. 
• Utgå från landskapets grundmönster och bygdens kulturvärden vid bebyggel-

seutveckling. 
• Kulturmiljöprogrammets ställningstaganden och strategier ska vägleda bebyg-

gelseutvecklingen på ett konstruktivt sätt. 
• Nybyggnation ska skapa mervärden och positiva effekter, exempelvis genom 

att åtgärden bidrar till en ökad biologisk mångfald, renar vatten eller produce-
rar mer förnybar energi än den förbrukar. 

• Kommunala lokaler utformas flexibelt, så att de kan omvandlas i takt med den 
demografiska utvecklingen. 

• Omsorgsboenden ska utformas och lokaliseras med hänsyn till de olika mål-
gruppernas behov. 

• De nationella målen för gestaltad livsmiljö ska vara vägledande för utform-
ningen av kommunala lokaler och offentliga platser. 
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 Hållbara bebyggelsestrukturer 

  
Bärkraftiga livsmiljöer utgör grunden för en hållbar bebyggelsestruktur i hela kommu-
nen. Därför bör det i tätorterna finnas erforderlig offentlig och kommersiell service 
samt möjlighet till kollektivt resande. Produktiva arealer för jord- och skogsbruk och 
en sammanhängande grönstruktur ska i möjligaste mån bevaras. Detta ger goda för-
utsättningar för en effektiv användning av mark och infrastruktur. 
 
Koncentrera bebyggelse nära befintlig infrastruktur 
Tibro kommun har redan en relativt koncentrerad bebyggelsestruktur där cirka 9 000 
av kommunens drygt 11 000 invånare bor i tätbebyggt område. Genom att förtäta 
bebyggelsen i Tibro centrum och bygga vidare på den infrastruktur som finns kan 
förutsättningarna för resurseffektivt byggande stärkas. Detta gäller även området Fa-
gersanna/Ransberg som har en annan karaktär med möjlighet till sjönära boende. I 
Hönsa, som är en mindre småort med drygt 100 invånare i anslutning till väg 201 och 
Tidan, finns också förutsättningar att på sikt kombinera en attraktiv boendemiljö med 
bra kommunikationer. 
 
Kommunal service i form av förskola och skola finns idag i både Tibro och Fager-
sanna/Ransberg, i Tibro finns även högstadieskola. I centralorten finns särskilda bo-
enden, trygghetsboenden och hyresrätter. Utbudet av handel och service är brett i 
centralorten, men inte i Fagersanna/Ransberg. Livsmedelshandel och drivmedelsför-
sörjning är viktiga funktioner som bör finnas även där. Genom att utöka kollektivtrafi-
ken skulle det vara möjligt att resa till det utbud av service och aktiviteter som finns 
på andra platser. En förbättrad service i Tibro centrum kan även stärka den omgi-
vande landsbygden. 
 
För att stärka Tibro kommun som helhet och för att utveckla goda boendemiljöer kan 
förtätning och utvecklingsstråk främjas. Utveckling i stråk skapar förutsättningar för 
att skapa sammanhängande miljöer samtidigt som förutsättningarna för till exempel 
kollektivtrafik förbättras. I stråken blir det möjligt att komplettera befintlig struktur med 
utveckling av t.ex. näringsliv, friluftsliv och kulturmiljöer. I tätorterna uppmuntrar tyd-
liga stråk till rörelse på cykel och till fots. 
 
Bo på en levande landsbygd 
Det är viktigt att förutsättningar finns för en levande landsbygd i kommunen. Princi-
pen att i alla lägen styra ny bebyggelse till befintlig infrastruktur längs stråk kan tyck-
as vara på bekostnad av landsbygden som livsmiljö. Utöver förtätning av tätorterna 
föreslås därför även en variant på den traditionella radbyn som tidigare uppstod 
längs vägar. Ett fortsatt arbete för kommunen är att identifiera och utreda vidare möj-
liga lokaliseringar av Radby 2.0. 
  
Nya bostäder på landsbygden bidrar troligtvis till ett ökat invånarantal i kommunen 
och understödjer utbudet av både service och kollektivtrafik. För landsbygdens at-
traktivitet som bostadsort och besöksmål är det viktigt att bevara kulturella värden 
och den biologiska mångfalden, bland annat genom att hålla landskapet öppet ge-
nom aktivt jord- och skogsbruk, bete och slåtter. Många som vill bo på landsbygden 
har också önskemål om att kunna ha småskalig djurhållning och odling.  
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Kommunens miljöarbete utgår från Klimatlöftena som är en del av regionens och 
länsstyrelsens kraftsamling "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om". Ett sätt som 
kommunen och näringslivet kan stödja det lokala lantbruket på är att använda när-
producerat i sina verksamheter. 
 
Viktiga branscher på landsbygden är skogs- och jordbruk samt besöksnäringen men 
även distansarbete möjliggör nya kombinationer av boende och försörjning. Tibro 
kommun utmärker sig genom en stark gemenskap. Föreningar och företagsnätverk 
bidrar aktivt till landsbygdens utveckling. En viktig satsning för att kunna bo och verka 
på landsbygden är utbyggnaden av digital infrastruktur. Tibro kommun har mycket 
hög fibertäthet och arbetet med att ansluta samtliga hushåll till bredband inom de 
närmsta åren fortsätter. 
 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
Den förra översiktsplanen innehöll ett avsnitt om Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, förkortat LIS. I den har kommunen pekat ut 5 avgränsade områden för LIS 
(Fagersanna, Hönsa, Kulabäck, Sånna och Söroset). Dessa områden befinner sig i 
strandzoner vid Örlen respektive Tidan. En översyn av LIS-områdena planeras, men 
arbetet har skjutits på framtiden i avvaktan på kommande förändringar i lagstiftning-
en.  
  
När ett område är utpekat som LIS-område ger detta ytterligare ett skäl till att få dis-
pens från strandskyddet om byggnationen bidrar till en utveckling av landsbygden. 
Målet är att attraktiva boendemiljöer och verksamheter i strandnära lägen ska leda till 
positiva effekter, bland annat i form av ökat serviceunderlag och nya näringsverk-
samheter. 
 
Många LIS-områden är intressanta för bostadsbebyggelse. Vissa LIS-områden i 
kommunen är utpekade som intressanta för friluftslivsverksamheter eller andra an-
läggningar eller åtgärder som bidrar till utvecklingen av landsbygden. Dessa områden 
är markerade med gult på kartan. 
 
I LIS-områden är det viktigt att beakta långsiktigt hållbara lösning för dag- och spill-
vattenhantering så att bebyggelsen inte påverkar vattenkvaliteten negativt. 
Läs mer om de strandskyddade områdena i avsnittet LIS i fliken Mark- och vatten. 
 
Strandbebyggelse 
Områden som ursprungligen planerades för fritidsboende har sedan ett par decen-
nier tillbaka kommit att ändra karaktär i takt med att människor bosätter sig mer per-
manent där under hela året. När fritidsboende övergår till permanentboende ökar inte 
bara kraven på själva bostaden. Det uppkommer också ökade behov på kommunal 
service såsom vatten, avlopp, sophantering och vägskötsel samt kommunal verk-
samhet som skola och omsorg. 
 
För kommunen kan det innebära merkostnader för exempelvis skolskjuts och hem-
tjänst. Även pendlingen ökar och eftersom kollektivtrafiknätet sällan är utbyggt inne-
bär det fler bilresor, vilket ställer krav på bättre vägstandard. Många av vägarna i de 
aktuella bostadsområdena är smala och ringlar sig fram genom landskapet. Vissa 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=aa5f2ac16d4341b0b850ac9d7a23168e
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 vägsträckor riskerar också att översvämmas vid högre vattenstånd. 

 
I områden som ligger nära utvecklingsstråk bör generellt större exploatering kunna 
tillåtas medan övriga områden bör behandlas restriktivt vid framtida ändringar av de-
taljplaner. Det är viktigt att så långt som möjligt styra bebyggelse till redan ianspråk-
tagna områden. För framtiden är det angeläget att de helt oexploaterade områdena 
förblir platser där man kan uppleva stillhet, lugn och ro. Tibro kommun har de sen-
aste åren skapat eftertraktade nya bostadsområden i sjönära lägen i Bråbacka och 
Ransbergs Prästbol. Boende och verksamheter nära vatten uppskattas av många, 
just därför är det mycket viktigt att skydda känsliga miljöer och säkra allmänhetens 
tillgång till stränder. 
  
Ställningstaganden för att uppnå hållbara bebyggelsestrukturer 
Kommunen ska verka för att: 

• Stimulera till omvandling och utveckling av befintlig bebyggelse och infrastruk-
tur. 

• Prioritera och planera för ny bebyggelse i anslutning till befintlig infrastruktur 
och kollektivtrafik.  

• Utveckla attraktiva gång- och cykelstråk till målpunkter. 
• Stimulera utvecklingsstråken för boendemiljöer, turism, friluftsliv och kultur. 
• Säkerställa tillgänglighet till bostadsnära natur och främja en sammanhäng-

ande grönstruktur i tätorterna. 
• Stärka biologisk mångfald i tätortsnära grönområden. 
• Främja ekosystemtjänster och grönytor som kan ha många funktioner. 
• Minimera effekterna av klimatförändringar genom anpassad bebyggd miljö. 
• Utforma kommunala lokaler flexibelt så att de kan användas på olika sätt över 

tid. 
• Införliva grundprinciper och tankesätt från cirkulär ekonomi i planering och ut-

förande. 
• Kommunens naturvårdsprogram ska utgöra en viktig grund för all fysisk plane-

ring inom kommunen. 
• Relevanta åtgärder vidtas med syfte att förbättra vatten- och luftkvaliteten i 

kommunen. 
• Den tematiska fördjupningen av översiktsplanen angående ”Vindkraft och an-

nan energiförsörjning” ska ses över, integreras i översiktsplanen vid kom-
mande aktualisering och ligga till grund för kommunens energipolitik. 

 
Näringsliv med både bredd och spets 
  
Den dominerande branschen i Tibro kommun är fortfarande möbelrelaterad tillverk-
ningsindustri med många företag som är knutna till inredningssektorn. Även i framti-
den ses utvecklingspotential för besöksnäringen kring möbeldesign och hantverk. 
Samtidigt är det av stor vikt att alla Tibros branscher och verksamheter får samma 
utrymme och stöttning. På landsbygden dominerar jord- och skogsbruk. 
 
Rätt verksamhet på rätt plats 
Det ska vara attraktivt att etablera och driva företag och verksamheter i Tibro kom-
mun. Det innebär krav på varierade verksamhetstomter för att tillgodose varierade 
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 behov. Företagshotell och inkubatorer för nystartade företag är viktiga för att i framti-

den erbjuda flexibla, småskaliga och kreativa miljöer som kan anpassas efter de olika 
företagens behov. 
 
I Tibro tätort finns goda lägen för kontor och tjänsteföretag. Behovet av kontorslokaler 
behöver utredas. Verksamheter och företag med mycket personal eller många kun-
der lokaliseras lämpligen nära kollektivtrafik och gång- och cykelstråk. Transportin-
tensiva företag lokaliseras med fördel utmed väg 49. 
 
I kommunen finns redan stora arealer av bebyggda industrifastigheter som kan an-
vändas på ett annat sätt än idag, även för andra typer av verksamheter än vad de 
ursprungligen är byggda för. I omställningsarbetet är det viktigt att kommunen och 
andra myndigheter bistår med övergripande strategier, stöd och vägledning. Befint-
liga verksamhetsområden kan förtätas för att gynna samverkan, konkurrens och ut-
veckling. Vid förtätning utnyttjas dessutom befintlig infrastruktur. 
 
Handel 
Potentialen för ett levande centrum ligger i det småskaliga och sammanhållningen 
som syns i visionen, hashtagen #viärtibro och fortsatt arbete enligt devisen "vi skapar 
miljöer som sticker ut". Kommunen samverkar med de lokala handlarna och fastig-
hetsägarna för att utveckla dessa kvalitéer. I Tibro efterfrågas mötesplatser i cent-
rum. Platser för lek och evenemang bidrar till fler möten och upplevelser. 
 
De senaste åren har detaljhandelns struktur förändrats radikalt, då allt fler produkter 
handlas via internet – inte minst visar oss coronapandemin hur snabbt konsumenter-
nas behov och möjligheter ändras och hur snabbt våra invanda strukturer kan tvingas 
till förändring. Tjänster som inte kan digitaliseras förutspås ta mer plats i städernas 
centrum, till exempel rum för kultur, frisörer, caféer och reparatörer. 
  
För att stärka den lokala handeln och skapa mer liv och rörelse i centrum är det vik-
tigt att Tibros centrum innehåller fler bostäder. Till exempel kan det finnas möjligheter 
att utveckla nya former av "bokaler" och inspireras av hur Tibros traditionella bebyg-
gelse har kombinerat bostad och verkstad på samma tomt. På så sätt går det att 
skapa ett inbjudande centrum där fler känner sig välkomna och där det rör sig männi-
skor under en större del av dygnet. 
 
Besöksnäringen 
I Tibro kommun finns stor potential att utveckla och dra nytta av det växande antalet 
turister i regionen, inte minst för att det finns en tydlig trend att allt fler när en önskan 
om att uppleva det nära och lokala. I Tibro tätort finns Mini-Zoo som är ett populärt 
besöksmål för de yngre åldrarna, medan Tibros natur kring Rankåsområdet, delar av 
Örlenområdet och Tidan är en attraktion för både kommuninvånare och besökare. 
Skaraborgs kommunalförbund har tagit fram Turistslingor, läs mer i avsnittet Gemen-
sam fysisk planering i Skaraborg under fliken "Förutsättningar". 
 
Ställplatser för husbilar och husvagnar i stadsnära lägen och attraktiva miljöer efter-
frågas i allt högre utsträckning. Laddstolpar behöver etableras vid våra olika besöks-
mål, på våra torgparkeringar och på andra besöksintensiva platser. 
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 Camping är den övernattningsform flest besökare väljer och antalet gästnätter inom 

kommunen ökar. Det finns anledning att arbeta aktivt med utveckling av befintlig 
camping samt båt- och fiskeverksamhet. Generellt är fler övernattningsmöjligheter på 
camping och ställplatser för husbilar önskvärda i kommunen. Att campingar har infra-
struktur som klarar vattenförsörjningen vintertid samt tillgång till internet är en förut-
sättning för utökad verksamhet. Genom översiktsplanen får företag inom turistnäring-
en och friluftslivet stöd för etablering bland annat inom LIS-områden och i anslutning 
till utvecklingsstråken och andra platser för turism och friluftsliv. 
 
Intresset för naturen har visat sig öka och inte minst ökar mer renodlad naturturism 
och hållbara rekreationsalternativ till långresor. Naturturismen understöds genom att 
öka tillgängligheten till naturområden, exempelvis genom fysiska åtgärder, nya orga-
nisationsformer och satsningar på information och marknadsföring. Så kallad "He-
mester" upplever nu ett uppsving och allt fler ser sig om även i närområdet efter na-
turupplevelser. 
 
Med cykelleden ”Västgötaleden” och det varierade landskapet, många småvägar och 
badmöjligheter erbjuder Tibro kommun goda förutsättningar för den naturintresserade 
cykelturisten. Vandringsstråket ”Rankåsleden” som ansluter till Västra Vätterleden i 
Hjo och Karlsborgs kommuner samt kanotleden i Tidan ingår också i ett större sam-
manhang. Utvecklingen av cykel-, vandrings- och kanotleder medför positiva effekter 
för det lokala näringslivet och skapar förutsättningar för etablering av nya tjänster och 
service.   
 

 
Inredia kvällstid 
 
Vidare är den långa traditionen av möbeltillverkning en del av kommunens profilering 
som är intressant för både invånare, företag och besökare i kommunen. Idag finns 
Inredia – ett kombinerat näringslivshus och besökscentrum som invigdes 2012 – in-
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 hyst i en ombyggd skjortfabrik, med lunchrestaurang, utställningar och mötesytor 

som kan utnyttjas för både möten, studiebesök och olika typer av evenemang. Mö-
beldagarna, som genomförs på hösten varje år, samlar möbelföretagen och är ett 
viktigt uttryck för samarbetet mellan näringsliv och kommun. 
  
Genom flera av nyckelprojekten, bland annat inom Stationsområdet, finns planer på 
nya kultur- och naturaktiviteter i olika delar av kommunen. Skapandet av en gång- 
och cykelväg till Fagersanna gagnar både kommuninvånarna och besöksnäringen. 
 
  
Areella näringar 
Tibro är ingen utpräglad jordbrukskommun. Jord- och skogsbruksnäringen spelar 
ändå en viktig roll i kommunens näringsliv och har stor inverkan på landskapsbilden 
och naturmiljön. Det är därför viktigt att dessa näringar kan utvecklas på ett rationellt 
och miljömedvetet sätt. Ett uppsving för närodlad och ekologiskt odlad mat kan inne-
bära nya möjligheter till försörjning genom utökad lokal förädling och gårdsförsäljning 
men även som möjlighet till utveckling av en naturnära, lokal besöksnäring. De väx-
ande möjligheterna att odla olika grödor inomhus innebär att den moderna livsme-
delsproduktionen inte är lika beroende av brukningsbar jordbruksmark som tidigare. 
Det innebär att Tibro kommuns stora andel lokalytor i praktiken motsvarar en natur-
resurs. 
 
Jordbruket i kommunen är främst koncentrerat till västra delen, medan skogsområ-
dena präglar kommunens östra del. För såväl jord- som skogsbruk är det viktigt med 
sammanhållna markområden för en rationell drift. Dessa markområden är även vik-
tiga eftersom de är en del av ett levande kulturlandskap och för att de bidrar med ar-
betstillfällen, energiproduktion, värdefulla biotoper och rekreationsvärden. Utveckl-
ingen inom jordbruket har dock en negativ trend bland annat på grund av rational-
isering, vilket medför att jordbruk läggs ner och med detta följer ökad igenväxning. 
 
Jord- och skogsbruksmarken är en resurs som måste värderas på lång sikt och ex-
ploatering på brukningsbar mark måste ställas emot riskerna för framtidens livsme-
delsförsörjning. I Miljöbalkens hushållningsbestämmelser 3 kap 4 § regleras att jord-
bruksmark endast får tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
som inte kan tillgodoses på annat sätt. I mindre omfattning föreslås jordbruksmark 
tas i anspråk för utbyggnad av tätorterna Tibro och Fagersanna.  
  
Det är viktigt att tätortsnära skogar och grönområden sköts på så sätt att den biolo-
giska mångfalden värnas. Större delen av skogsarealen i kommunen är i privat ägo. 
Den årliga tillväxten inom kommunen är idag betydligt större än uttaget. 
 
Cirkulära ekonomier och naturliga resurser 
Dagens förbrukning av ändliga resurser skapar avfall på ett sätt som inte är hållbart. 
Kommunen vill sträva efter att minska sin miljöpåverkan både lokalt och på andra 
platser. En långsiktigt hållbar ekonomi bygger på idéer som tar tillvara resurser i cir-
kulära flöden. Många företag delar numera den uppfattningen och har inlemmat cir-
kulär ekonomi i sina strategier och planer. 
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 Möbelindustrin är en bransch med stor vana av cirkulära flöden, återbruk och håll-

bara materialval. Flera spännande företag med innovativa arbetssätt inom området 
finns eller har sitt ursprung i Tibro. Kommunen ser olika former av cirkulära ekono-
mier som självklara delar av en önskvärd framtid. Tillsammans ger strategierna ett 
ramverk som kan användas både av kommunens verksamheter och av det privata 
näringslivet. Ramverket består av tre grundprinciper: 

• Förvalta resurserna. Biologiska material ska kunna gå tillbaka till naturen som 
näring och tekniska material ska kunna återvinnas som råvaror för industrin. 

• Använd förnybar energi för att driva de nödvändiga processerna. 
• Uppnå motståndskraft genom mångfald. Biologisk, kulturell och ekonomisk 

mångfald bidrar alla till större motståndskraft mot olika hot. 
  
Kompetensutvecklingen för verksamheter i Tibro  
Tibro kommun ser positivt på samarbeten och utvecklingsprojekt i företagsnätverk 
där även kommunen på olika sätt stödjer kompetensutvecklingen i det lokala närings-
livet. 
 
Tibro Hantverksakademi har en nära samverkan med möbelföretagen för att utveckla 
sina utbildningar och projekt för att kunna möta industrins behov av ny kompetens. 
Det gör deras utbildningar både konkurrenskraftiga och hållbara över tid. Utbildning-
arna bygger på den långa yrkestradition som gjort Tibro till ett av Sveriges möbel-
centrum. De värnar om kulturarvet samtidigt som de utforskar innovativa sätt att till-
lämpa traditionella tekniker på morgondagens möbel- och inredningsdesign. 
  
Ställningstaganden för att uppnå ett näringsliv med bredd 
Kommunen ska verka för att: 

• Ha ett helhetsgrepp om plats- och stadsutvecklingen och löpande bjuda in de 
privata aktörerna till samtal. 

• Upprätthålla och underhålla tät dialog med näringslivet om aktuella och förvän-
tade behov och möjligheter. 

• Underlätta etableringar genom strukturerat arbete med ”en väg in” och förenk-
lade processer i alla led. 

• Upprätta och justera detaljplaner med så stor öppenhet som möjligt samt 
verka för förtätning på både bredden och höjden. 

• Kommunen och de kommunala bolagen tar täten i stadsutvecklingen och ar-
betar löpande med uppdatering av offentliga miljöer, fastigheter med mera i 
processer där privata verksamheter involveras så att mer kan göras samtidigt 
för att störningarna för boende och verksamheter ska kunna minimeras. 

• I samverkan med Tibrobor och näringsliv ta fram och genomföra en centrum-
utvecklingsplan för en levande tätort. 

• Laddinfrastrukturen (för elfordon) byggs ut. 
• Skapa fler möjligheter till övernattning som exempelvis ställplatser för husbilar 

och det rörliga friluftslivet på lämpliga platser i kommunen. 
 
Hållbara kommunikationer 
  
Utvecklingen i samhället går mot ett allt större behov av snabba och energieffektiva 
transporter av personer och varor mellan olika platser. Med hjälp av integrerade 
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 transportsätt kan utökad mobilitet uppnås där resenärer och gods kommer fram 

snabbt och effektivt. Stora krav ställs på effektiva bytespunkter mellan transportme-
del, fungerande informationsflöden, smidiga betalsystem och fysisk bekvämlighet. 
 
Infrastruktur i regionen och kommunen 
Tibro är beläget i nordöstra delen av Västra Götalandsregionen, i det gamla Skara-
borgs län. Inom en radie om mindre än 40 mil (fågelvägen) kan Nordens tre huvud-
städer Stockholm, Oslo och Köpenhamn nås. Avståndet till Göteborg, regionens 
största stad, är cirka 17 mil. Avståndet till Skövde, Skaraborgs största stad, är cirka 
två mil. 
 
Hållbar mobilitet är en stor utmaning för kommunen som helhet. Centralorten, där 
över 70% av befolkningen bor, har en gles bebyggelsestruktur och har flera företag 
inom logistiksektorn. 
 
För ett mer effektivt och klimatsmart transportarbete bör gång-, cykel- och kollektiv-
trafiken prioriteras i Tibro. Detta kräver en stor omställning för såväl företagen som 
för kommunen och dess medborgare. Förutom utsläpp av koldioxid och andra luftför-
eningar leder biltrafiken till olycksrisker för oskyddade trafikanter, barriärer i form av 
svårpasserade gator genom samhällena samt bullerproblem. 
 
Det är också viktigt att arbeta aktivt för ett mer transportsnålt samhälle, exempelvis 
genom en övergång till mer energieffektiva fordon och en ökad användning av 
biobränsle och elmotorer. 
 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken är en del av den grundläggande samhällsservicen. En väl utformad 
kollektivtrafik ger ökad välfärd, bättre ekonomi för samhället, den enskilde och nä-
ringslivet. För att stimulera kollektivtrafikanvändningen ska de nya bebyggelseområ-
den som planeras lokaliseras och utformas för att stärka underlaget till kollektivtrafi-
ken. Genom att planera nya områden med genomfartstrafik ökar möjligheten ytterli-
gare att försörja dessa med kollektivtrafik. Vid nyetableringar är det önskvärt med 
max 400 meter till kollektivtrafik. Extra viktigt med korta och attraktiva avstånd till kol-
lektivtrafik är det vid flerfamiljshus och bostäder för äldre. Vid nyetableringar av en-
staka småhus kan ett något längre avstånd accepteras. Kollektivtrafikens användar-
vänlighet är beroende av att hela transportkedjan fungerar. 
 
Kommunen med Tibro och Fagersanna tätorter ligger vid väg 49 på Skaraborgs 
kommunikationsaxel i östvästlig riktning, Karlsborg – Tibro – Skövde – Skara – Lid-
köping. En väl fungerande kollektivtrafik finns i detta stråk och är mycket viktig. Ande-
len bussresande arbetspendlare är hög. För Tibro är de täta bussförbindelserna till 
Skövde resecentrum särskilt viktiga då de ger goda förbindelser till länsdelens största 
arbetsmarknad men också till Västra stambanan. 
 
Västra Götalandsregionen är sedan 2012 ansvarig myndighet för kollektivtrafiken i 
regionen samt ensam ägare av Västtrafik AB. Tibro kommun verkar i samrådsorgan-
et, Kollektivtrafikrådet Skaraborg, för att tillvarata kommunens intressen i kollektivtra-
fikfrågor. 
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 Skaraborgs kommunalförbund har antagit ett kollektivtrafikprogram som visar på de 

prioriteringar som kommunerna anser vara viktigast för kollektivtrafikens utveckling. 
Detta program är en konkretisering av ”Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skara-
borg”. För att nå målen måste många olika parter bidra till finansieringen av de åtgär-
der som krävs. Kommunen bidrar bland annat med infrastrukturåtgärder, ekonomiska 
medel och planering av till exempel resenoder och pendelparkeringar samt med en 
allmän samhällsplanering som gynnar kollektivtrafik. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Det ska vara lätt och attraktivt att välja att gå eller cykla i Tibro kommun. Särskilt vik-
tiga är de miljöer där många barn och ungdomar rör sig, såsom vid skolor och fritids-
anläggningar. Stöd för andra transportmedel än bil ger valfrihet och oberoende för 
dem som inte kan eller vill köra bil och är därmed en tillgänglighets- och jämställd-
hetsfråga. Prioritering av gång- och cykeltrafik bidrar även till mer fysisk aktivitet, vil-
ket bäddar för en förbättrad folkhälsa. 
 
Ett sammanhängande, lättöverskådligt och säkert cykelnät ökar benägenheten att 
cykla. På marknaden finns en allt större variation av cykeltyper som exempelvis last-
cyklar och elcyklar. Det är viktigt att infrastrukturen stödjer mångfalden av cyklister. 
För att främja cyklingen i länet sammanställdes 2016 en strategi för ökad cykling i 
Västra Götaland. 
 
Kommunens mest betydelsefulla infrastrukturprojekt under de kommande åren är att 
förverkliga planerna på en cykelväg på Karlsborgsbanans gamla banvall. Marken ägs 
fortfarande av Trafikverket och beräknas vara sanerad under år 2022. För Tibro 
kommun är det angeläget att vidareutveckla kontakten till grannkommunerna genom 
cykelvägar utmed banvallen. Detta gäller både för att stärka pendlingsmöjligheten 
och för att stödja besöksnäringen i regionen. 
 
Säkerheten för oskyddade trafikanter på landsbygden upplevs bitvis som bristfällig då 
tung trafik ofta går på vägar där det saknas trottoarer och dit oskyddade trafikanter är 
hänvisade. Det kan vara svårt att nå de kringliggande samhällena och andra mål-
punkter till fots eller på cykel på ett säkert sätt. För att säkerställa trafiksäkerheten på 
landsbygden är det viktigt att systematiskt arbeta för så säkra gång- och cykelvägar 
som möjligt i kommunen som helhet. 
 
Vägnät 
Inom kommunen finns vägar av särskild vikt för nationell och regional tillgänglighet. 
Genom kommunen går riksväg 49 och väg 201. Övriga större vägar av betydelse för 
kommunen 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 riksväg 49. 
 
Riksväg 49 och väg 201 fungerar som ryggrader för vägtrafiken i kommunen. E20 
ingår i det europeiska transportnätverket och har stor betydelse för anknytningen till 
Göteborg och Stockholm. E20 knyter även ihop Skaraborgsstäderna Mariestad, Gö-
tene, Skara och Vara. 
 
Trafikverket upprättar en nationell plan för utbyggnad och förbättringar av rikets nat-

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=aa5f2ac16d4341b0b850ac9d7a23168e
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 ionella vägar och järnvägar. Västra Götalandsregionen upprättar i samråd med Tra-

fikverket och berörda kommuner en regional plan för regionens vägar. Planerna, som 
omfattar investeringar, underhåll, trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet, revideras 
ungefär vart fjärde år. 
 
Den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 omfattar åtgärder som inne-
bär ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. Järnvägen rustas 
upp, moderniseras och byggs ut. I den nationella planen finns inget objekt som direkt 
berör Tibro kommun.  
 
Utveckla transportsambanden till noder i omvärlden 
Den fortsatta globaliseringstrenden spås leda till ett än större behov av internationella 
näringslivskontakter samt kraftigt ökade godstransporter. För Tibro är det av yttersta 
vikt att restiderna till de nationella och internationella noderna i omvärlden förkortas 
för samtliga trafikslag. 
  
Ställningstaganden för att uppnå hållbara kommunikationer 
Kommunen ska verka för att: 

• Gång- och cykelväg anläggs på Karlsborgsbanans banvall. 
• Gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken ska prioriteras inom tätorterna 

och till målpunkter. 
• Verka för fortsatt utbyggnad av väg 49. 
• Stimulera till omvandling och utveckling av befintlig bebyggelse och infrastruk-

tur. 
• Prioritera och planera för ny bebyggelse i anslutning till befintlig infrastruktur 

och kollektivtrafik.  
• Stimulera utvecklingsstråken för boendemiljöer, turism, friluftsliv och kultur. 

 
Rik grönstruktur med höga naturvärden 
  
Naturen i ett samhälle är en levande infrastruktur som är minst lika viktig för sam-
hället som ett fungerande vägnät, elnät eller kollektivtrafiknät. Tibro kommun har en 
rik natur och ett varierat landskap. Här finns höga naturvärden och fina naturområden 
som bidrar till både fina boendemiljöer och goda möjligheter till rekreation för kom-
munens invånare.   
 
Natur- och kulturmiljö i planeringen 
Vid planering är det angeläget att sträva efter att få till stånd ett effektivt utnyttjande 
av det område som tas i anspråk. Det är också viktigt att värna de natur- och kul-
turmiljövärden som finns på platsen. 
 
I samband med förtätning och omvandling kombinerat med bevarandeåtgärder kan 
de värden som finns på platsen lyftas fram när tillgängligheten till området förbättras. 
Ibland kan inte alla värden gynnas på samma ställe utan en prioritering måste göras 
där det ena intresset ges företräde. 
 
Grunden för en god planering är tillräcklig kunskap om de värden som finns. Inför 
detaljplanering och exploatering av områden krävs ofta en inventering och en be-
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 dömning av natur- och kulturmiljön för att kunna värna och stärka naturvärden. Priori-

terade bevarandevärden som är tydligt beskrivna är utgångspunkten för att kunna 
väva in dessa i framtida exploateringar. Tibro kommun har ett naturvårdsprogram 
sedan 2014 och ett helt nytt kulturmiljöprogram är under framtagande. Kulturmiljö-
programmet ska användas tillsammans med översiktsplanen i kommunens planar-
bete och valda delar av programmet kan på sikt integreras i kommande aktuali-
seringar av översiktsplanen. 
 
Vid exploatering är det också viktigt att inte bygga bort fysiska kopplingar mellan olika 
grönområden. Breda gröna stråk som binder samman grönytor fungerar som sprid-
ningskorridorer för växt- och djurliv, men också som passager för rekreations- och 
friluftslivsstråk. Hänsyn behövs till gröna stråk när planarbetet fördjupas för de större 
områden som pekas ut i översiktsplanen. 
 
Stärkt biologisk mångfald 
Landskapets rumsliga mönster har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Det 
är viktigt att bevara de områden där den biologiska mångfalden är hög och från vilka 
arter kan sprida sig till kringliggande områden. 
 
En sammanlänkad grönstruktur med möjlighet för arter att sprida sig genom stråk och 
korridorer skapar förutsättningar för ett robust ekosystem. Det ger också förutsätt-
ningar för sammanhängande rekreationsstråk. Genom att aktivt knyta samman olika 
grönområden stärks tillgängligheten och bättre förutsättningar skapas för de ekolo-
giska systemen. 
 
Många områden med höga naturvärden har ett formellt skydd i form av exempelvis 
naturreservat, biotopskyddsområde, naturvårdsavtal eller Natura 2000-område. Det 
kan även finnas fridlysta arter vilket innebär att dispens, samråd eller anpassning av 
exploateringar kan krävas. Det finns dock många områden utan specifikt skydd som 
ändå rymmer höga naturvärden. I Tibro kommun gäller detta bland annat mader, 
sandiga marker, ängs- och hagmarker samt artrika ädellövskogar. 
 
Utmed vatten ryms några av de viktigaste miljöerna för biologisk mångfald i land-
skapet och ofta är även kulturvärdena höga i närheten av vatten. Tidan har till exem-
pel sedan länge utnyttjats för vattenkraft och transport. En problematik är att vatten-
kraftsdammar utgör vandringshinder för många vattenlevande djur. Äldre dammar 
kan samtidigt ha höga värden knutna till sig och det är viktigt att en avvägning görs 
mellan natur-, kultur-, och rekreationsvärden. Kommunen verkar för att vattenlevande 
djur ska kunna röra sig i vattendrag. 
 
Det är viktigt att boende och besökare i kommunen får ta del av de höga rekreations-
värden som de olika kultur- och naturmiljöerna erbjuder. Det är också viktigt att ny 
bebyggelse och infrastruktur på landsbygden och i synnerhet nära Tidan och Örlen 
görs varsamt så att inte de höga värdena hotas. Genom att koncentrera satsningar till 
vissa områden och punkter kan dessa platser göras mer tillgängliga samtidigt som 
kvaliteterna i landskapet bevaras. De större opåverkade områden som finns bör 
skyddas från större förändringar. 
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Ekosystemtjänster vid planering och bebyggelse 
Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för alla de produkter, tjänster och andra 
värden som ekosystem förser oss med. Exempel på ekosystemtjänster är bins polli-
nering, lövens förmåga att rena och syresätta luft, att det finns fisk i vattnet och att 
det är skönt att sitta i skuggan under ett träd. 
 
Eftersom ekosystem förser oss med olika nyttor görs försök att omvärdera dessa till 
ekonomiska värden. Vissa ekosystemtjänster syns redan i ekonomiska system, 
såsom inkomster från fiske, spannmål och skogsbruk. Många ekosystemtjänster är 
dock alltför komplexa för att sätta ett ekonomiskt värde på, bedömningen skulle bli för 
osäker för att vara meningsfull. Detta gäller i synnerhet grundläggande funktioner 
såsom jordmånsbildning och den försäkring mot förlorade ekosystemtjänster som en 
livskraftig grönstruktur innebär. Denna försäkring kan dock indirekt bidra till stora 
ekonomiska vinster och undvikande av ekonomiska förluster. Oavsett om en eko-
systemtjänst värderas ekonomiskt eller inte har den alltså en ekonomisk påverkan 
som bör beaktas vid samhällsekonomiska bedömningar. 
 
Många ekosystemtjänster är beroende av biologisk mångfald. Generellt sett ger ökad 
grönyta fler ekosystemtjänster även om sambandet är mer komplext än så. Strate-
giskt utformade och placerade kan grönytor och växtlighet fungera mer eller mindre 
effektivt utifrån aspekterna att rena luft, reglera luftfuktighet, fånga upp vatten och 
skapa en trivsam och attraktiv boendemiljö med mera. Med ett strategiskt planerat 
sammanhang av grönområden och vattenytor, kan samhället stå bättre rustat inför 
exempelvis klimatförändringar och översvämningar. 
 
Arbetet med att främja ekosystemtjänster behöver ske på olika nivåer, från exempel-
vis den kommunövergripande planen för dricksvattenförsörjning till att säkerställa 
grönska på skolgårdar som skyddar mot solexponering och främjar en bra luft. Inom 
tätorter kan det också vara värdefullt att planera för utrymme att producera livsmedel 
i liten skala. Kolonilotter och andra bostadsnära odlingsmöjligheter kan få många 
funktioner och bland annat bidra till livsmedelsförsörjning och ekosystemtjänster.   
 
Rikt och tillgängligt friluftsliv 
I Tibro kommun finns goda förutsättningar för att utöva friluftsliv och kommunen avser 
att beakta de av regeringen uppsatta friluftspolitiska målen. Friluftsliv är ett samlings-
begrepp för fritidsaktiviteter som genomförs utomhus i såväl organiserad som oorga-
niserad form och kan vara allt från vandring i vildmarken till en kort tur i den närlig-
gande skogen. För många är möjligheten att ta sig ut i naturen en viktig källa till hälsa 
och livskvalitet. 
 
Friluftslivet bör göras tillgängligt för alla oavsett ålder, funktionsvariation, etnicitet och 
ekonomiska förutsättningar. Tillgängligheten ökas genom satsningar på exempelvis 
gång- och cykelbanor och kollektivtrafik till viktiga utflyktsområden, parkeringsplatser 
vid badplatsen samt information på flera språk inom parker och rekreationsområden. 
 
Både land och vatten är viktiga för friluftslivet. I kommunen finns flera välskötta och 
uppskattade badplatser. Viktiga platser för båtlivet bör stärkas för att skapa bättre 
service och locka fler besökare. Rankås fritidsområde har stora kvaliteter och stor 
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 potential att vidareutvecklas, inte minst för vandring och cykling. Stigar och vägar kan 

med fördel knytas samman till längre stråk samt förses med rastplatser. 
 
Utveckling av friluftsliv och turism behöver inte stå i motsatsförhållande till biologisk 
mångfald. Tvärtom kan naturturism vara ett sätt att öka kunskapen och förståelsen 
för naturvärden. Utvecklingen måste dock ske på ett varsamt sätt och med hänsyn till 
naturvärden och särskilt känsliga områden. Turism kan innebära risk för ökat slitage, 
störning av djurlivet och nedskräpning och bör därför koncentreras till mindre stör-
ningskänsliga platser. 
  
Ställningstaganden för att uppnå en rik grönstruktur med höga naturvärden 
Kommunen ska verka för att: 

• Säkerställa tillgänglighet till bostadsnära natur och främja en sammanhäng-
ande grönstruktur i tätorterna. 

• Stärka biologisk mångfald i grönområden. 
• Främja ekosystemtjänster och grönytor som kan ha många funktioner. 
• Minimera effekterna av klimatförändringar genom anpassad bebyggd miljö. 
• Införliva grundprinciper och tankesätt från cirkulär ekonomi i planering och ut-

förande. 
• Kommunens naturvårdsprogram ska utgöra en viktig grund för all fysisk plane-

ring inom kommunen. 
• Relevanta åtgärder vidtas i syfte att förbättra vatten- och luftkvaliteten i kom-

munen. 
  
Teknisk infrastruktur och energi 
  
Alla funktioner i samhället är beroende av pålitliga tekniska system. Den fysiska mil-
jön är i ständig förändring och ett led i ett hållbart byggande är att finna lösningar för 
både befintlig och tillkommande bebyggelse. I takt med att förändringar sker måste 
både stad och landsbygd utvecklas på ett sätt som främjar både den hållbara utveckl-
ingen och ökar attraktiviteten och upplevelsevärdet. Kommunen har ett stort ansvar 
för att i samverkan med andra aktörer sörja för en trygg teknisk infrastruktur. 
 
Dricksvatten 
I Tibro kommun är grundvattnet överlag av bra kvalitet, ibland kan dock något för-
höjda värden av metaller och mineraler förekomma. God tillgång på grundvatten på 
de flesta ställen i kommunen innebär att det oftast är enkelt att få vatten genom att 
borra egen brunn. Örlen används som ytvattentäkt på några få platser. Sjön betrak-
tas som en potentiell prioriterad dricksvattenresurs för framtiden i vattenförsörjnings-
planen. Kommunens vattenförsörjningsplan beslutades 2011 och går att läsa i sin 
helhet på Tibro kommuns hemsida.  
  
I Tibro kommun finns idag fyra större kommunala vattentäkter. Två av dessa, Karls-
haga och Segerstorp, förser Tibro tätort, bostadsområdet i Bråbacka, delar av Fager-
sanna samt fritidshusområden som Kylvanäs och Söroset med vatten. Den tredje 
vattentäkten ligger i Fagersanna och förser abonnenter inom kommunens verksam-
hetsområde i Fagersanna med vatten. Den fjärde vattentäkten ligger i Hönsa. I samt-
liga vattentäkter kan uttaget ökas vid en eventuell framtida utökning av kommunens 
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 verksamhetsområden eller vid anslutning av fler abonnenter inom dagens verksam-

hetsområden.  
  
För vattentäkterna vid Karlshaga, Segerstorp och Fagersanna finns fastställda 
skyddsområden med tillhörande föreskrifter. Skyddsområdena är indelade i en yttre 
och en inre skyddszon. Gränsen för inre skyddszoner är placerad så att grundvattnet 
inom zonen har en uppehållstid på minst två månader eller ligger minst 100 meter 
från vattenkällan. För vattentäkten i Hönsa finns inget fastställt skyddsområde men 
den ska avvecklas inom de närmaste åren. Inom kommunen finns samfällda vatten-
täkter vid: Söroset, Perstorp/Sjöbolet, Bråbacka, Kulabäck, Ransbergs skola och Kyl-
vanäs. 
  
Kommunen driver för närvarande tre kommunala vattenverk i Rankås, Fagersanna 
och Hönsa varav det sista ska avvecklas. Till vattenverken i Rankås och Fagersanna 
hör även vattenreservoarer. De kommunala ledningsnäten är väl utbyggda och även 
väl dokumenterade inom verksamhetsområdena. Tillgången till reservkraftverk ger en 
extra leveranssäkerhet vid elavbrott. Underhållet är viktigt för att trygga dricksvatten-
leveranserna. 
  
I slutändan är det vattnets kvalitet som avgör om det kan användas till dricksvatten 
och där har Tibroborna tur. Vårt dricksvatten har vid flera tillfällen vunnit utmärkelser i 
branschorganisationen Svenskt vattens återkommande undersökning. Senast ett he-
dersomnämnande 2015 med motiveringen: "Ett vatten som gör det till en fröjd att 
vrida på kranen." År 2005 kom Tibro dricksvatten på en delad fjärdeplats i den nat-
ionella finalen med följande motivering: "Tibrovattnet har en klar och behaglig doft 
samt en källvattenlik, fräsch, välgörande och törstsläckande smak." 
  
Dagvatten 
Som dagvatten räknas regn-, spol- och smältvatten som infiltrerar i genomsläpplig 
mark eller rinner via hårdgjorda ytor, diken eller ledningar till närmaste sjö, vattendrag 
eller reningsverk. Beroende på markförhållanden, topografi och växtlighet kan dag-
vatten även infiltreras till grundvattnet. Markanvändningen leder till att dagvattnet kan 
vara förorenat med olika skadliga ämnen som bidrar till övergödning och gifter som 
exempelvis tungmetaller, cancerframkallande kolväten och petroleumprodukter. Med 
anledning av detta pågår ett kontinuerligt arbete med att ersätta gamla otäta ledning-
ar med nyare så att läckage undviks. 
 
Vattendrag är betydligt känsligare för föroreningar än vad jord är eftersom jordle-
vande organismer i viss utsträckning kan bryta ner föroreningar. Grönområden och 
vegetation i och runt tätorterna minskar trycket på dagvattenhanteringen. Vegetation 
både renar vattnet och ger en buffringseffekt som mildrar effekterna av såväl torka 
som kraftiga regn. Med ökad hårdgjord yta ökar även mängden dagvatten och där-
med risken för översvämningar och föroreningsproblem. Klimatförändringarna med 
ökade nederbördsmängder och en högre frekvens häftiga regn kan öka dessa pro-
blem ytterligare. Befintliga och tillkommande öppna fördröjningsmagasin skulle kunna 
förses med vattenväxter. En sådan insats skulle förbättra reningen i dem vilket även 
vore positivt för miljökvalitetsnormerna för vatten. 
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Dagvattenledningar finns i Tibro och Fagersanna tätorter och avvattnar de avrin-
ningsområden som redovisas på kartorna. I Tibro tätort finns ett antal fördröjnings-
magasin för dagvatten men också ledningar som mynnar ut i Tidan, Gäre- eller Ti-
brobäcken utan fördröjning. I Fagersanna finns ledningssystem för dagvatten inom 
vissa områden medan huvuddelen av dagvattnet infiltrerar lokalt eller avleds i diken 
till Örlen. Vid Bråbacka passerar dagvattnet nybyggda fördröjningsdammar. Vid hy-
reshusen i östra Fagersanna finns så kallade perkolationsmagasin. 
  
I västra delen av Tibro tätort och nära ån Tidan finns betydande arealer med verk-
samhetsområden där industribyggnader med stora tak och hårdgjorda körytor inne-
bär stor belastning på dagvattensystemet vid större skyfall. Där markens infiltrations-
förmåga är låg måste särskild hänsyn ges till dagvattenhantering i detaljplaneproces-
ser och bygglovsärenden. Ny bebyggelse kan innebära behov av kompensation och 
fördröjning av dagvatten på egen fastighet. En typ av dagvattenrening är våtmarker 
och infiltrationsanläggningar. Dessa kan ju dessutom fördröja och utjämna flöden, 
vilket minskar också risken för översvämningar. En grön- och blåstrukturplan skulle 
även se över dagvattenhanteringen på en övergripande nivå. 
 
Avlopp 
Till kommunens två reningsverk i Tibro och Hönsa är totalt cirka 9 500 boende an-
slutna. Dessutom är verksamheter som industrier, förskolor och skolor och vårdcent-
rum med mera anslutna. Cirka 400 fastigheter, i huvudsak fritidshus, längs huvudled-
ningen (överföringsledningen) från Fagersanna till Tibro har anslutits till kommunens 
spillvattennät. Längs överföringsledningen finns sju pumpstationer. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för avloppshanteringen inom de verk-
samhetsområden som finns i kommunen. Verksamhetsområdena redovisas översikt-
ligt på kartan. Anordnande och skötsel av avlopp utanför de kommunala verksam-
hetsområdena är den enskildes ansvar. I Fagersanna finns ett större område där 
kommunen prioriterar anslutning av enskilda avlopp till den kommunala överförings-
ledningen, se den fördjupade delen för Fagersanna. Anmälan/ansökan om byggande 
av enskilda avloppsanläggningar görs till Miljösamverkan Östra Skaraborg. 
 
Klimatförändringar kan innebära fler och intensivare skyfall vilket kan innebära ökade 
risker för att avloppsvattnet bräddar och förorenar vattendrag i kombinerade system. 
Detta riskerar människors och djurs hälsa och bidrar till övergödning av vattenmiljön. 
Genom att separera dagvatten och avlopp, dimensionera ledningarna för högre flö-
den samt att minska mängden avloppsvatten genom ny teknik kan problemen 
minska. Det är också av stor vikt att dagvatten i ökande utsträckning omhändertas 
lokalt och inte tillförs avloppssystemet. Kommunen har tagit fram en uppdaterad låg-
punkt- o översvämningskartering där hänsyn tas till skyfall, kartmaterialet redovisas i 
översiktskartan.  
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Verksamhetsområden VA 
 
Reningsverket i Tibro  
Till detta reningsverk är cirka 8 400 boende från Tibro tätort och cirka 900 boende 
från Fagersanna anslutna. Verket är dimensionerat för 9 500 personer (egentligen 
personekvivalenter). Som säkerhet vid avbrott vid verket bräddar avloppet från Tibro 
tätort ut i Tidan och avloppet från Fagersanna ut i Örlen. Vid avbrott på överförings-
ledningen från Fagersanna utnyttjas det gamla reningsverket i Fagersanna som tillfäl-
ligt magasin för spillvatten. Magasinets lagringskapacitet motsvarar spillvatten för 
cirka ett dygn. Under senare år har en rad åtgärder vidtagits för att minimera risken 
för bräddning från reningsverken. Åtgärderna bygger i första hand på att minska in-
läckaget av dagvatten i spillvattennätet vid regnperioder. Härigenom ökas reservka-
paciteten i ledningar och vid reningsverken. Slam från enskilda avloppsanläggningar 
tas om hand och behandlas vid reningsverket. 
 
Reningsverket i Hönsa 
Avloppsanläggningen i Hönsa nyttjas av färre än 100 personer och är dimensionerad 
för 170 personer. Anläggningen består av slamavskiljare, pumpstation och infiltrat-
ionsbädd. Vid avbrott i driften bräddar spillvattnet efter slamavskiljning ut i Tidan. 
Driftsavbrott inträffar för närvarande mindre än en gång per år. Vid strömavbrott, som 
är huvudorsaken till driftsstörning, stängs även vattenförsörjningen varför belastning-
en på infiltrationsanläggningen samtidigt blir mycket liten. Förberedelser för avveckl-
ing av verket pågår och VA-service för hushållen i Hönsa planeras framöver att ske 
vid reningsverket i Tibro via överföringsledning. 
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 En ansvarsfull avfallshantering 

Det kommunala renhållningsmonopolet innebär att kommunen har det grundläg-
gande ansvaret för bortforsling av hushållsavfall, inklusive hushållens farliga avfall. 
Tibro kommun är tillsammans med Hjo, Karlsborg, Töreboda, Falköping, Gullspång, 
Mariestad och Skövde kommuner med i kommunalförbundet Avfallshantering Östra 
Skaraborg, AÖS. Deras uppgift är att sköta medlemskommunernas ansvar inom av-
fallshanteringen. 
  
Riksdagen har beslutat om producentansvar på förpackningar. Det innebär att ansva-
ret för förpackningar har förts över till dem som producerar varor. Producentansvar 
kommer successivt att införas för allt fler varugrupper. Huvudsyftet med producent-
ansvaret är att åstadkomma en miljöanpassning av produktion och en meningsfull 
materialåtervinning. Fungerande insamlingssystem utgör förutsättningar för att pro-
ducenterna ska få tillbaka sina uttjänta produkter. Detta ger incitament för att utveckla 
mer miljöanpassade produkter och bygga upp en effektiv materialåtervinning. 
  
Företagen och den enskilde har också ett ansvar för hur man hanterar avfall och 
återvinningsmaterial. Företagen ordnar själva så att det eventuella (miljö)farliga avfall 
man får tas om hand. 
  
Återvinningscentralen vid Rydsgatan tar emot alla typer av återvinningsmaterial in-
klusive hushållens farliga avfall. AÖS anlitar i Tibro kommun en entreprenör för att 
driva återvinningscentralen. 
  
Återvinningsstationerna är placerade i tätorterna Tibro och Fagersanna, se översikts-
kartan under kategorin HÄNSYN ÖVRIGT. Återvinningsstationerna inom tätorterna 
behandlas även i respektive fördjupning. Anläggningarna ägs och drivs av producen-
terna. En återvinningsstation bör finnas på cirka 1 000 invånare, vilket nästan uppnås 
med dagens fördelning med sex stycken i Tibro tätort och en i Fagersanna. Hus-
hållsavfall samlas in och transporteras till värmeverket i Skövde där det bränns. 
 
Bredband för hela kommunen 
En väl utbyggd IT-infrastruktur är en förutsättning för den fortsatta digitaliseringen av 
verksamheter och tjänster. Den nationella bredbandsstrategins direktiv är att 95 % av 
Sveriges hushåll och företag bör ha tillgång till höghastighetsbredband (dvs 
>100Mbit/s) år 2020. År 2025 är motsvarande mål 100 %. Enligt kommunens strate-
giska mål ska 95 % av kommunens företag och permanenta hushåll ha tillgång till 
höghastighetsbredband före 2023. 
 
Effektiv förnyelsebar energi 
Samhället är beroende av att det finns en säker och tillräcklig energiförsörjning. Enligt 
regeringens förslag till klimatmål ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthus-
gaser till atmosfären år 2045. Tibro kommun behöver ha omfattande omställningar av 
sättet att använda och producera energi för att nå dessa klimatmål. Den fysiska pla-
neringen kan användas som ett verktyg för att bygga upp resurseffektiva och hållbara 
energisystem, byggda på förnyelsebar energi. 
 
Byggnader står globalt för 40 % av energianvändningen och en tredjedel av växthus-
gasutsläppen. Därför är det angeläget att effektivisera energianvändningen och be-
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 byggelseplanering är en komponent i det arbetet. Användning av närproducerad bi-

omassa ger möjlighet till produktutveckling i skogs- och lantbruk och kan bidra till en 
levande landsbygd. Fjärrvärmenätet är idag relativt väl utbyggt i Tibro och fjärrvär-
meverket i Tibro kommun använder i huvudsak biobränsle. Många av de träindustrier 
som finns kvar använder fortfarande spillvirke för sin uppvärmning. 
 
Ny bebyggelse bör utformas med hänsyn till mikroklimat, solinstrålning, vindriktning-
ar, skuggförhållanden och topografi för att ge goda förutsättningar för lågt energibe-
hov och möjligheter att utnyttja solenergi för både el- och värmeproduktion. I arbetet 
med att ta fram en detaljplan görs flera viktiga överväganden som påverkar möjlig-
heten att utnyttja solenergi, exempelvis bebyggelsens placering i förhållande till 
solinstrålning och skuggning samt takhöjder och lutning. Det är också viktigt hur be-
fintliga anläggningars långsiktiga tillgång till solinstrålning kan säkerställas, den så 
kallade solrätten. 
 
Solkartor är bra verktyg för att kunna avgöra vilka tak och fasader som passar bra för 
solcellsanläggningar och hur mycket el som kan produceras under ett år. Utöver so-
lenergin finns det vattenkraft, biobränsle, biogas och andra ickefossila energikällor 
som skulle kunna användas i större utsträckning. Sedan lång tid tillbaka har vatten-
kraften vid Tidan använts, även mycket små vattenmängder och fallhöjder kunde 
räcka till att driva en såg och andra verktyg. I nuläget finns det totalt tre vattenkraft-
verk, vid Åreberg och Hönsa där el produceras i privat regi och i Brokvarn som drivs 
av Tibro Energi AB. Även om vattenkraften är förnybar finns dock också konflikter då 
kraftverken utgör hinder för vandrande fiskar och skapar uppdämda passager där det 
tidigare varit strömmande vatten. 
 
Vindkraft 
Sedan år 2013 finns ett område söder om Fagersanna av riksintresse för vindbruk i 
kommunen. Hela Tibro kommuns yta omfattas dock av riksintresse för Försvarsmak-
ten, stoppområde för höga objekt, vilket har stora konsekvenser för möjligheterna att 
uppföra vindkraftverk. I samband med det förra översiktsplanearbetet planerade ett 
företag för en vindkraftspark på cirka 65 vindkraftverk i kommunens östra del. Pro-
jektet var föremål för tillståndsprövning men lades ner då stoppområdet beslutats. 
 
Stoppområden gäller generellt kring militära flygplatser, däribland flygfältet i Karls-
borg. Inom stoppområdena motsätter sig försvaret vindkraft som äventyrar flygsäker-
heten och flygverksamhetens operativa krav. Försvarsmakten kommer dock att pröva 
varje ärende individuellt. För närvarande finns inga planer på utbyggnad av vindkraft. 
Det har dock byggts två vindkraftverk inom stoppområdet i Karlsborgs kommun, vilket 
indikerar att vindkraft kan samexistera med flygverksamheten även långt innanför 
stoppområdets yttre gräns. 
 
De övriga områden som sedan tidigare identifierats för vindkraft behålls i översikts-
planen som underlag för individuell prövning av verk i varje enskilt ärende.  
  
Ställningstaganden för att uppnå en hållbar och robust teknisk infrastruktur 
Kommunen ska verka för att: 

• Infrastruktur för IT, VA och energi byggs ut med tillräcklig kapacitet för långsik-
tigt ökat nyttjande. 
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• Förse de boende inom verksamhetsområdena med gott och friskt dricksvatten. 
• Uppnå en robust vattenförsörjning utan driftstörningar. 
• Avlopps- och spillvattenrening förbättras över tid. 
• Underlätta övergången till mer kretsloppsanpassade avloppssystem. 
• Dagvattenhanteringen i största möjliga mån ska säkerställa att grundvattenba-

lansen bibehålls och att dagvattnets föroreningar inte släpps ut i miljön samt 
att skador på fastigheter och andra anläggningar inte uppkommer. 

• Vattenhanteringen bidrar till att bebyggelsemiljön berikas och vattenproces-
serna synliggörs. 

• Allt som utvinns ur naturen ska hanteras på ett uthålligt sätt. 
• Stötta återbruksinitiativ och cirkulära ekonomier. 
• Källsorteringen ska fortsätta och stärkas. 
• Möjligheterna att ta hand om hushållens organiska avfall lokalt ska utvecklas. 
• Omsättningen av material och den totala avfallsmängden ska minska och dess 

energiinnehåll tas till vara. 
 
Robust samhälle i klimatförändringens tid 
  
Det sker idag globala förändringar av klimatet. Klimatanpassning är av central bety-
delse för att säkerställa möjligheterna till en hållbar utveckling. Inom den fysiska pla-
neringen uppkommer behov av att anpassa samhället till nya och ökade säkerhets-
marginaler. Det är också viktigt att i planeringen motverka ytterligare klimat- och mil-
jöförändringar. Att redan nu börja anpassa samhället inför de kommande klimatför-
ändringarna innebär att skador och kostnader kan begränsas eller till och med undvi-
kas i framtiden.  
 
Rekommendationer för fysisk planering och bebyggelse 
Inom regionen pågår olika arbeten för att öka motståndskraften, Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om. För att skydda samhället är det nödvändigt att arbeta förebyg-
gande mot klimatförändringar. Genom att identifiera risker och vidta åtgärder kan ut-
satta områden skyddas och kunskapen öka inför planering av framtida utbyggnads-
områden. Utredning och värdering av de områden som idag har låg säkerhet mot 
naturolyckor ger en beredskap för följderna av klimatförändringar. Detta är viktigt för 
såväl förtätningar och exploateringsområden som för förorenad mark, miljöfarlig 
verksamhet, riskobjekt, dammar och vattenskyddsområden. 
 
 
Risker finns även för dagens förhållanden som bör beaktas i planering, både på kort 
och lång sikt. Vid planering i områden med ökad risk för ras, skred eller erosion ska 
de geotekniska förhållandena kartläggas och utgöra grunden för planeringen. 
 
Förändrade temperaturer 
I Västra Götaland förväntas årsmedeltemperaturen öka med påtagligt till år 2100. 
Den största ökningen av dygnsmedeltemperaturen kommer att ske på sommaren och 
vintern. Vegetationsperioden beräknas bli längre och antalet heta dagar kan bli 
uppemot sex gånger så många på ett år. En av Tibro kommuns största utmaningar 
kommer att vara marktorka. Längre torrperioder ökar konkurrensen om vattnet, både 
för konsumtion och bevattning. 
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En direkt effekt av ökade temperaturer och ett ökat antal varma dagar är att värme-
böljor kommer att bli vanligare. Samhällsviktiga verksamheter som kan påverkas av 
värmeböljor är energiförsörjning, omsorgsverksamhet och sjukvård, VA-försörjning, 
livsmedelshantering och kollektivtrafik. Kylsystem kan komma att behövas i större 
utsträckning exempelvis på vård- och omsorgsboenden i framtiden. Vid förskolor, 
skolor och äldreboenden blir behovet av en god utemiljö med möjlighet till skugga 
viktigt. 
 
Detsamma gäller för områden med hög byggnadsdensitet och hårdgjorda ytor som 
riskerar att bli så kallade ”värmeöar” vilket är något som ska beaktas vid förtätning av 
bebyggelse. Träd sänker temperaturen, skuggar och bidrar till en jämn temperatur 
och en behaglig luftfuktighet. 
 
Ökad nederbörd 
Tibro tätort har karaktären av trädgårdsstad med jämförelsevis låg täthet och kom-
munen i övrigt bedöms ha goda förutsättningar att hantera en ökad nederbörd. Av de 
översiktliga analyser och andra geotekniska utredningar som finns att tillgå dras slut-
satsen att kommunen ingår i ett utpräglat lågriskområde. Till år 2100 beräknas års-
medelnederbörden ha ökat med 15–25 % jämfört med dagens nivåer. Den största 
ökningen förväntas äga rum under vinterhalvåret med fler häftiga regn och högre flö-
den i vattendragen som följd. Ökade flöden ökar i sin tur risken för ras, skred, erosion 
och översvämning. När marken inte kan ta upp vatten för att den till exempel är fru-
sen eller hårdgjord blir problematiken större. Vår och sommar förväntas däremot 
präglas av längre torrperioder med lägre flöden i vattendragen än dagens som följd. 
Risken för torka och vattenbrist ökar då. 
 
Översvämningar till följd av skyfall är mycket svåra att beräkna och prognoserna blir 
därför osäkra. Vid skyfall överlastas också dagvattensystemen vilket kan leda till vat-
tenansamlingar på oväntade platser. På grund av osäkerheten i beräkningarna och 
de allvarliga följderna av översvämningar bör kommunen använda sig av nivåerna för 
”beräknat högsta flöde” vid utveckling av områden längs vattendragen. Likväl som 
samhällsviktiga verksamheter behöver lokaliseras på en säker nivå behöver också 
samhällsfarliga verksamheter placeras säkert. När förorenade områden översväm-
mas är risken stor att föroreningar lakas ur och sprids till exempelvis grundvatten, 
sjöar och dricksvatten. Ån Tidans svämplan och bräddningsområde samt sjön Örlens 
högsta högvattennivå berör få fastigheter med bebyggelse. 
 
 
 
Översvämningsrisker 
En skyfallsanalys har genomförts som underlag för översiktsplanen med fokus på de 
nya exploatering- och insatsområden i tätortsområdena Tibro och Fagersanna. Syftet 
var att klarlägga vilka översvämningsrisker som föreligger för befintlig och planerad 
bebyggelse i översiktsplanen för Tibro kommun.  
 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=aa5f2ac16d4341b0b850ac9d7a23168e
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Skyfallskartering daterad mars 2021 
 
En skyfallsyta är ett geografiskt utpekat område där vatten från skyfall ska magasine-
ras för att avlasta skyfallslederna. Exempel på skyfallsytor kan vara lågpunkter i 
grönområden eller parker. En skyfallsyta är primärt att betrakta som en sänka under 
en skyfallshändelse, där vatten avleds först efter skyfallet. En skyfallsyta skiljer sig 
mot ett dagvattenmagasin, då ett dagvattenmagasin fylls på under regnhändelsen 
men har också ett tömningsflöde som ingår i vattenbalansen för dagvattensystemet. 
  
Dagens dagvattensystem avleder vatten främst genom ledningar och öppna diken. 
Vid skyfall överskrids kapaciteten i befintliga system såväl som markens infiltrations-
förmåga. Följden blir därmed ytlig avrinning vilket kan leda till översvämning, något 
som kan medföra allvarliga konsekvenser för exempelvis bebyggelse, infrastruktur 
och samhällsviktig verksamhet.  
  
Genom förtätning av tätorter minskar ytan där överskottsvatten kan hanteras och sky-
fallsproblemen förvärras. Eftersom konsekvenserna av skyfall inte är möjliga att före-
bygga genom utökad kapacitet i ledningsnäten är nyckeln till en robust och skyfallstå-
lig tätort att skapa ytor där översvämning kan ske utan allvarliga konsekvenser och 
undvika exploatering på de platser som ej är lämpade (MSB). 
  
Plan och bygglagen säger följande: 
”Vid planläggning skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till bland annat risker för översvämning” (2 kap. 5 § plan- och bygglagen 
(2010:900, PBL). 
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 Den fysiska planeringen är därför ett viktigt verktyg för att anpassa samhället till ett 

förändrat klimat och avsätta lämpliga ytor för skyfallshantering. Genom att upprätta 
en skyfallsmodell eller utföra en skyfallsanalys är det möjligt att bedöma kombinat-
ionen av sannolikhet för översvämning (tillämpning av typregn) och konsekvenserna 
av händelsen. Länsstyrelsen rekommenderar att ny bebyggelse planeras så att den 
inte tar skada vid en översvämning från minst ett 100-års regn. Hanteringen av över-
svämningsrisk till följd av ett 100-års regn ses som ett lägsta tröskelvärde. 
  
I skyfallsanalysen för Tibro- och Fagersannaområdet har ett 100-årsregn modellerats 
med en varaktighet om 6 h och en total volym om 101 mm. I analysen har ingen hän-
syn tagits till infiltration varför en justering i applicerad regnmängd gjorts för att repre-
sentera infiltrationen. 
  
Områden med risk för översvämning har karterats utmed Tidan. Sjön Örlen är regle-
rad med avtappning mot norr och sjön Viken i Töreboda kommun. Tillrinningsområdet 
är relativ begränsat utan större vattendrag varför sjöns fluktuation normalt är relativt 
liten, mindre än en meter. Vid höga vattenstånd översvämmas i huvudsak delar av 
strandskogen som finns nedanför en äldre strandlinje men det finns även några låg-
länta bebyggda områden. Dessa områden har markerats med en prick på kartan. 
Som helhet får höga vattenstånd i Örlen dock relativt liten betydelse för bebyggelse. I 
översvämningskarteringen för Tidan visas att ett högt vattenflöde bland annat över-
svämmar vissa sträckningar inom kommungränsen. Med några få undantag sker 
översvämningar inom kommunen endast i obebyggda delar av bräddningszonen. Vid 
höga flöden kan också dammanläggningar längs vattendragen översvämmas och 
vatten kan hitta nya sidofåror. 
  
Slutsats översvämningskartering: 
Generellt är översvämningsproblematiken i Fagersanna liten och exploatering enligt 
översiktsplanen kan ske så som föreslaget med undantag för FF4 där en betydande 
översvämningsrisk föreligger och exploatering bör undvikas inom delar av området. 
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Skyfallskartering för FF4 Skeastan, daterad mars 2021 
  
Gällande Tibro råder en större översvämningsproblematik i jämförelse med Fager-
sanna. Generellt kan exploatering fortgå i enlighet med översiktsplanen om vissa åt-
gärder genomförs med undantag för TU2 och de västra delarna av TU6. Dessa om-
råden bör utformas på ett sådant sätt att de undviker de betydande lågpunkter som 
identifierats i denna skyfallsanalys. 
 
Följande åtgärder rekommenderas för Tibro: 
  

• Säkerställ naturliga rinnvägar genom fysisk planering och styrning för att und-
vika instängda områden och översvämning i bostadsområden 

• Marken höjdsätts så att den lutar bort från fasader 
• Upphöjda entréer (undvik nedsänkta entréer för att inte skapa ytterligare låg-

punkter där vatten riskerar att ansamlas) 
• Kapacitet i Tibrobäcken behöver säkerställas längs hela dess sträckning då 

flödet ökar som följd av ökad exploatering. Möjliggör för svämplan och kapaci-
tetshöjande åtgärder 

• Säkerställ befintlig kapacitet i dagvattenledningsnät där exploatering medför 
påkoppling 



 

 Tibro kommun                                  
 

ANTAGANDEHANDLING 
       Antagen: 2021-10-25   

Laga kraft: 202x-xx-xx 
 

• Projektering av skyfallsanläggningar (ex. översvämningsyta, skyfallsled, sky-
fallsstyrning) 

  
  
Ras, skred och erosion 
Statens Geologiska Institut (SGI) har på uppdrag av MSB undersökt skredrisker i två 
steg inom bebyggda områden i kommunen. Den fördjupade utredningen visar att 
samtliga delar av de utredda områdena uppfyller rekommendationerna vid rådande 
förhållande och alltså inte omfattas av skredrisker. Kommunen har därefter bedömt 
att eventuell ytterligare byggnation i närheten av Börtebäckens åravin i Fagersanna 
bör föregås av bland annat en skredriskbedömning. 
  
Topografiska och geologiska förhållanden 
Tibro kommun består geologiskt av fyra huvudzoner. Den sydöstra delen, som är en 
utlöpare till Hökensås, består av morän med inslag av sand och grus. Den nordöstra 
delen består av tunna moränskikt ovan berg. Här och där går berget i dagen, företrä-
desvis granit. Örlendalen avgränsar de östra delarna från Tidans dalgång i väster. 
Sjön Örlen övergår både i öster och i norr i relativt stora mossmarker. Tidandalen 
består i söder av lera som i höjd med Tibro tätort övergår till grus och sand. I väster 
gränsar dessa till omfattande mossmarker i Skövde kommun. 
  
De geotekniska förhållandena är i stort relativt gynnsamma inom kommunen där 
fastmarken dominerar. Marken inom delar av Tibro tätort är dock förhållandevis dålig 
med relativt stora djup av lera eller siltig sand ovan fast botten. Huvuddelen av Fa-
gersanna tätort vilar däremot på grus, sand eller moränskikt. 
  
Jordarter 
Mineraljordarnas sammansättning varierar och man delar in dem i jordarter efter 
kornstorleksfördelning. Vanligen består en jordart av flera kornfraktioner (ler, silt, 
sand, grus, sten eller block). I exempelvis jordarten "siltig sand" dominerar sandfrakt-
ionen och silt är näst största fraktion. Man delar även in mineraljord efter konsistens 
(plasticitet) och tjälfarlighet m.m. Jordens förmåga att släppa igenom, suga upp eller 
hålla kvar vatten beror i första hand på kornens storlek och hur tätt de är packade. 
Generellt kan man säga att ju mindre korn desto sämre vattengenomsläpplighet 
(permeabilitet). (sgi.se).  
  
Inom Tibros närområde dominerar jordarten lera – silt (53 %) följt av morän (21 %) 
och isälvssediment (12 %). Lera medför mycket begränsad infiltration och eftersom 
majoriteten av Tibroområdet utgörs av lera bedöms marken endast omhänderta 20 
mm regn vid ett 100-årsregn, innan den blir mättad och ytlig avrinning sker. Generellt 
utgörs stora delar av Fagersannaområdet av jordarterna morän (38 %) och isälvsse-
diment (28 %), vilka båda har goda infiltrationsmöjligheter. Se karta här. 
  

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=aa5f2ac16d4341b0b850ac9d7a23168e
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Kartorna nedan visar vilka jordarter som dominerar i olika områden av kommunen. 
Vilka jordarter som marken består av har stor betydelse för hur och var byggande av 
t ex hus eller vägar kan och bör ske. 
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Jordarter Tibro kommun (SGI) 
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Radon 
Radon tränger in i hus från marken via sprickor i bland annat grundplattor. Risken är 
extra stor i byggnader på grus eller sand, som kan innehålla stora mängder lättrörlig 
radonhaltig luft. Radon i bostäder kan också komma från byggnadsmaterial. Exempel 
på sådant byggnadsmaterial är alunskifferbaserad gasbetong, så kallat blåbetong. I 
Sverige bedöms att cirka 500 människor årligen drabbas av lungcancer orsakad av 
radon i bostäder. 
  
Radonförekomsten i Tibro kommun studerades genom geologiska kartor och mät-
ningar 1989, varvid potentiella riskområden identifierades. År 2006 gjorde 
SWECO/VIAK AB en kompletterande bedömning av kommunens radon-riskområden. 
Bedömningen resulterade i slutsatsen att man sannolikt skulle kunna klassa hela 
kommunen som ett så kallat normal-riskområde för markradon. 
  
Risk- och sårbarhetsanalys 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska en riskanalys upprättas över händelser och 
objekt som kan föranleda en olycka. Varje kommun ska upprätta en risk- och sårbar-
hetsanalys för händelser som kan leda till en extraordinär händelse. För räddnings-
tjänstförbundet och medlemskommunerna finns dels gemensamma dokument, dels 
kommunernas egna risk- och sårbarhetsanalyser. I räddningstjänstens analyser be-
handlas risker som kan föranleda räddningsinsats och risker inom kommunens geo-
grafiska område som kan leda till en extraordinär händelse. Utifrån ett antal scenarier 
har räddningstjänstens och kommunernas förmåga att verka under händelsen och att 
hantera den bedömts. Exempel på sådana händelser är storskaligt kemikalieutsläpp, 
pandemi, långvarigt elavbrott, störning i dricksvattenförsörjningen, snöoväder och 
liknande. Vidare har de kritiska externa beroenden som räddningstjänsten och kom-
munerna har analyserats. Sådana beroenden kan vara elförsörjning, livsmedelsför-
sörjning, färskvattenförsörjning, IT, tele, transporter inklusive drivmedel med mera. 
Bland de risker som kan föranleda räddningsinsats kan nämnas storbrand, utsläpp av 
farligt gods, skogsbrand, storskalig trafikolycka (vägtrafik, luftfart, spårbunden trafik 
och sjötrafik) samt explosioner och bränder vid anläggningar som hanterar brandfar-
liga och explosiva varor. 
 
Risk- och sårbarhetsanalyserna utgör underlag för räddningstjänstens dimensioner-
ing (beskrivs i Handlingsprogrammet), är ett planeringsinstrument i kommunernas 
översikts- och detaljplanearbete, utgör underlag för kommunernas planering för kriser 
och extraordinära händelser samt används vid scenarioplanering vid kommunernas 
krisledningsövningar. På basis av riskbilden omvandlas nationella mål till lokala sä-
kerhets- och prestationsmål. Tibro kommun har totalt sett färre olyckor, som rädd-
ningstjänsten larmas till, än övriga kommuner i jämförelsen. Samtliga av de frekventa 
händelserna i kommunen ligger väl under medel för jämförda kommuner, oavsett om 
jämförelsen görs av det totala antalet händelser eller antal händelser per 1000 invå-
nare. Den enda händelsetypen som ligger relativt nära medelvärdet är bränder i 
byggnad. I övriga delar av analysen framgår också att kommunen har färre riskkällor 
än andra kommuner av motsvarande storlek. 
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Insatstider Räddningstjänst (0-5 min) 
  
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har verksamhet i Tibro genom en deltidsstyrka, 
bestående av en styrkeledare och fyra brandmän. Brandstationen är placerad 
centralt i Tibro tätort. Det finns även förmåga för utrymning via räddningstjänstens 
stegutrustning upp till våning 5 (16 meter) med hjälp av höjdfordon. Räddningstjäns-
tens insatstider framgår av Översiktskartan då de påverkar framtida byggnation. Den 
förutsättning som framförallt begränsar framtida byggnation är möjligheten till utrym-
ning via räddningstjänstens höjdfordon. I Tibro kommun är det endast möjligt att till-
lämpa möjlighet till utrymning via räddningstjänstens höjdfordon upp till våning 5 och 
inom zonen för 10 minuters insatstid. Framtida byggnation, inom och utanför zonen 
för 10 minuters insatstid kan därför behöva anpassas byggnadstekniskt för att inte ha 
möjlighet till alternativ utrymningsväg via räddningstjänstens höjdfordon, beroende på 
dess höjd eller insatstiden till byggnaden. I dagsläget tyder inget på behov av högre 
bebyggelse för bostadsändamål. 
  
I Tibro kommun bor cirka 11 000 invånare fördelade på två tätorter och en yta på 220 
kvadratkilometer. Invånarantalet är likvärdigt med jämförda kommuner medan landa-
realen är hälften så stor. Detta gör att antalet invånare per kvadratkilometer är relativt 
högt. Cirka 80 % av invånarna bor i någon av kommunens två tätorter och 76 % i Ti-
bro. I Tibro kommun utgörs 39 % av alla bostäder av flerbostadshus och 61 % av 
småhus. Ökningen av antalet invånare i tätorter, framförallt större tätorter som Fa-
gersanna inklusive Ransberg och Bråbacka, kan i framtiden ställa krav på en utökad 
förmåga hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg för att garantera invånarna i områ-
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 det ett likvärdigt skydd mot olyckor. En utökad förmåga för Räddningstjänsten Östra 

Skaraborg innebär ökade kostnader för Tibro kommun.  
  
Transport av farligt gods 
Länsstyrelsen har fattat beslut om vilka vägar som rekommenderas för transporter av 
farligt gods. I Tibro utgör väg 49 och 201 så kallade sekundära leder för transport av 
farligt gods. Kommunen har alltid ett ansvar för att beakta risker kring vägar, oavsett 
om de är rekommenderade som farligt godsleder eller inte och alla vägar är tillåtna 
för transport av farligt gods, om det inte finns en lokal trafikföreskrift som begränsar 
detta. Utrednings- och omvandlingsområden innebär inte automatiskt nyetableringar. 
För utredningsområden (se fliken Mark- och vatten) som i någon del är belägna inom 
150 meter från en farligt godsled gäller särskilda hänsyn för kommande planarbeten. 
Övriga utpekade områden har samtliga placerats minst 150 meter från lederna. Ge-
nerellt gäller byggnadsförbud inom 30 meter från farligt godsled, avvägningar sker vid 
detaljplanering eller vid bygglovsprövning.  

 
Skyddsavstånd för väg 49, sekundärled för farligt gods förbi Fagersanna 
  
Ställningstaganden för att uppnå ett robust samhälle i klimatförändringens tid  
Kommunen ska verka för att: 

• Stimulera till omvandling och utveckling av befintlig bebyggelse och infrastruk-
tur. 

• Prioritera och planera för ny bebyggelse i anslutning till befintlig infrastruktur 
och kollektivtrafik.  

• Utveckla attraktiva och säkra gång- och cykelstråk till målpunkter. 
• Stimulera utvecklingsstråken för boendemiljöer, turism, friluftsliv och kultur. 
• Säkerställa tillgänglighet till bostadsnära natur och främja en sammanhäng-

ande grönstruktur i tätorterna. 
• Stärka biologisk mångfald i grönområden. 
• Främja ekosystemtjänster och grönytor som kan ha många funktioner. 
• Minimera effekterna av klimatförändringar genom anpassad bebyggd miljö. 
• Införliva grundprinciper och tankesätt från cirkulär ekonomi i planering och ut-

förande. 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=aa5f2ac16d4341b0b850ac9d7a23168e
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• Kommunens naturvårdsprogram ska utgöra en viktig grund för all fysisk plane-
ring inom kommunen. 

• Relevanta åtgärder vidtas med syfte att förbättra vatten- och luftkvaliteten i 
kommunen. 

• Den tematiska fördjupningen av översiktsplanen angående ”Vindkraft och an-
nan energiförsörjning” ska ses över, integreras i översiktsplanen vid kom-
mande aktualisering och ligga till grund för kommunens energipolitik. 

• Säkra tillgången till dricksvatten, arbeta för säkrare och renare dagvattenhan-
tering och motverka torka. 

• Aktivt bidra till hållbar användning och hushållning av skogs- och jordbruks-
mark. 

• Marken så långt möjligt ska användas till det den är lämpad för. Geotekniska 
riskområden ska i första hand undvikas för bebyggelse och anläggningar. 

• Översvämningsproblem i befintlig bebyggelse successivt ska byggas bort. 
• All fysisk planering ska beakta gällande rekommendationer och riktlinjer för 

farligt gods. 
 
 



 

 Tibro kommun                                  
 

ANTAGANDEHANDLING 
       Antagen: 2021-10-25   

Laga kraft: 202x-xx-xx 
 

Mark och vatten 
  
Övergripande principer i praktiken 
- Handlingsutrymmen för flera framtider, stärkta stråk, hela kommunens yta, skapa 
värden av måsten och det goda samtalet i praktiken.  
Kommunal markförsörjning 
- Om markinnehav, lokalförsörjning, bostadsförsörjning och planberedskap. 
Markanvändningskategorier 
- Kategorier för pågående och framtida användningsändamål. 
Utpekade strukturer och områden i Tibro tätort 
- Kopplingar, utredningsområden, omvandlingsområden och förtätningsområden. 
Övriga utpekade strukturer och områden i Tibro kommun 
- Kopplingar, utredningsområden, omvandlingsområden och förtätningsområden. 
Insatsområden och nyckelprojekt 
- Förslag på konkreta insatser för genomförandet av översiktsplanen. 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 
- Utpekade LIS-områden med mål och rekommendationer. 
Föreslagna kommande arbeten 
 
Övergripande principer i praktiken 
  
Handlingsutrymmen för flera framtider i praktiken 
Tibro kommuns vision påverkar mark- och vattenanvändningen på olika sätt. Över-
siktsplanens principer och planeringsstrategier har arbetats fram i växelverkan med 
visionen, vilket resulterat i att dessa stärker varandra. Visionen blir en vägledning för 
prioriteringar i strategiska investeringsbeslut och stödjer och ger mandat för genom-
förandet. 
  
De övergripande principerna är formulerade för att ge stöd i kommunens prioritering-
ar av översiktsplanens genomförande, men samtidigt bibehålla öppenhet att ompriori-
tera när nya förutsättningar eller utmaningar uppstår. Den redovisade markanvänd-
ningskartan är utformad för att ge utrymme till olika markanvändning beroende på 
framtida behov och god hushållning av resurser utifrån rådande förutsättningar. 
  
Detta synsätt på planeringsprocessen tar stöd i plan- och bygglagens övergripande 
målsättning för god planering som hänsyn till både allmänna och enskilda intressen, 
men utmanar samtidigt ett traditionellt perspektiv där planeraren utifrån nuvarande 
förutsättningar antas kunna bedöma vad som är den mest lämpliga utvecklingsinrikt-
ningen.  
  
Med målsättning att både bibehålla öppenheten i översiktsplanens förslag till mark- 
och vattenanvändning men även konkretisera kommunens planeringsarbete, redovi-
sas ett antal förslag på hur principerna kan tolkas i praktiken. 
  
Stärka stråken i praktiken 

• Väg 49 förbinder Tibro tätort med Fagersanna och utgör huvudled för arbets-
pendling till och från Skövde och Karlsborg. Kommunen avser att tillsammans 
med kringliggande kommuner arbeta för att vägen utvecklas som stråk för 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=e57aa8978690433182363c3930affe36
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 pendling till arbete, utbildning och fritid, turism och gods. På så sätt kan en 

större arbetsmarknad bli tillgänglig för de som både bor i Tibro och kompe-
tensförsörjning förbättras för verksamheter och företag i kommunen. 

• Väg 201: Framkomlighet och tillgänglighet längs med väg 201 och det finmas-
kiga vägnätet är av stor betydelse för utvecklingen av hela kommunen och 
möjligheterna för Tibro kommun att utveckla sin position i en regional kontext. 

• Banvallen: I den kommunövergripande skalan är utvecklingen av Karsborgs-
banan av stor betydelse för att underlätta för gång- och cykeltrafik inom och 
mellan Tibro och Fagersanna och vidare mot både Skövde och Karlsborg. 

• Turistväg och vandringsleder För utökad tillgänglighet till lokala och region-
ala besöksmål pågår arbete med att etablera ett (del)regionalt turistvägnät. 
Utpekade turistvägar bör kombineras med nya cykel och vandringsleder längs 
med Tidan för att stärka stråk genom kommunen i nordsydlig riktning. 

  
Den övergripande principen att ”stärka stråken” är också skalbar och kan tillämpas 
för prioriteringar av omvandling och exploatering inom tätorterna. Genom att koncen-
trera bebyggelse till huvudgatorna i tätorterna utnyttjas befintlig infrastruktur och det 
skapas utökade möjligheter att bibehålla service och handel och utveckla kollektiva 
resor och transporter om flöden av människor samlas: Mariestadsvägen, Skövdevä-
gen, Hörnebovägen, Hjovägen, Ransbergs skola, Stationsgatan, etc. 
  
Kommunala ställningstaganden, kommunen avser att: 

• Prioritera och planera för ny bebyggelse i anslutning till befintlig infrastruktur 
och kollektivtrafik. – Klok infrastruktur, Möjliggöra hållbart resande – både 
inom och utanför kommunen. 

• Utveckla attraktiva och säkra gång- och cykelstråk till målpunkter. 
• Stärka kärnorna för service, bebyggelseutveckling och utveckla sociala mö-

tesplatser. 
• Stimulera utvecklingsstråken för boendemiljöer, turism, friluftsliv och kultur. 
• Verka för fortsatt utbyggnad av väg 49 till 2+1-väg. 

  
Hela kommunens yta i praktiken 
  

• Radby 2.0: Med utgångspunkt i det befintliga finmaskiga vägnätet, topografi, 
kulturhistorisk bebyggelsemiljö och landskap, teknisk infrastruktur och kollek-
tivtrafikförsörjning har ett antal områden pekats ut som lämpliga för bebyggel-
seutveckling. Områdena tar inspiration från traditionella radbystrukturer och 
avser att ge möjligheter för en resurseffektiv utbyggnad av bebyggelse och 
verksamheter. 

• LIS-områden: Kommunen har i tidigare översiktsplan pekat ut utvecklingsom-
råden för landsbygd i strandnära lägen. Kommunen avser att vidareutveckla 
dessa områden med fokus på landsbygdernas näringslivsverksamhet. 

• Kulturmiljöprogram: Parallellt med ny översiktsplan tar kommunen fram ett 
kulturmiljöprogram som visar hur historiska värden kan utvecklas och använ-
das som utgångspunkt för en långsiktigt hållbar utveckling av Tibro kommun. 

• Naturvårdsprogram: Tibro kommun har de senaste åren utvecklat ett hand-
lingsprogram för naturvård. Programmet ger förutsättningar för att bevara och 
utveckla naturvärden för en positiv och långsiktig utveckling av kommunen. På 
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 så sätt skapas förutsättningar för att uppnå de lokala miljömålen inom natur-

vården. 
 
 
  
Kommunala ställningstaganden, kommunen avser att: 

• Komplettera bostadsutbudet i kommunens olika delar så att variationen av bo-
stadstyper och upplåtelseformer ökar. 

• Utveckla från landskapets grundmönster och bygdens kulturvärden vid bebyg-
gelseutveckling. 

• Säkerställ tillgången på dricksvatten, hållbar dagvattenhantering och motverka 
torka. 

• Aktivt bidra till hållbar användning och hushållning av skogs- och jordbruks-
mark. 

• Utveckla områden för verksamheter i strategiska lägen. 
  
Skapa värden ur måsten 
  

• Kommunal fastighetsförvaltning och lokalförsörjning: Samhällsomvand-
ling leder till att kommunen kontinuerligt behöver se över och anpassa sitt in-
nehav av fastigheter och mark för att svara mot verksamhetens nuvarande 
och framtida behov. En aktiv lokalförsörjning ger möjlighet att kontinuerligt sä-
kerställa att den fysiska miljön förändras i en positiv riktning där pågående 
verksamhet skapar en attraktiv gestaltad livsmiljö. Aktuella områden där kom-
munen står inför konkreta behov av en aktiv lokalförsörjning under kommande 
år är Nyboskolan, Fågelvik och Ransbergs skola. Dessa områden och fastig-
heter kan användas som pilotprojekt för att utveckla ny kunskap inom kommu-
nens förvaltningar och samverkansmöjligheter mellan offentliga, privata och 
ideella aktörer. 

• Tidandalen: Tidan är ett av kommunens mest kvalitativa landskapsrum. Kon-
tinuerlig landskapsvård och skötsel kan över tid skapa nya sociala mötesplat-
ser och en regenerativ omvandling som stärker biologiskt mångfald och eko-
systemtjänster.  

  
Kommunala ställningstaganden, kommunen avser att: 

• Stimulera till omvandling och utveckling av befintlig bebyggelse och infrastruk-
tur. 

• Utforma kommunala lokaler flexibelt så att de kan användas på olika sätt över 
tid. 

• Främja ekosystemtjänster och biologisk mångfald vid omvandling och skötsel 
av tätortsnära grönområden. 

  
Det goda samtalet 
  

• Förvaltningsövergripande genomförandeorganisation: Översiktsplanen ef-
terfrågar en genomförandeprocess där kommunens olika förvaltningar och 
verksamheter arbetar gemensamt. Det finns i Tibro en stark genomförandekul-
tur och tilltro mellan kommunen och privata aktörer som aktivt behöver utveck-
las för att ge stöd till en strategisk utveckling av Tibro kommun. 
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• Nyckelprojekt: Kommunens målsättning är att i dialog med privata och ideella 
aktörer utveckla gemensamma nyckelprojekt, där demokratisk samverkan tes-
tas och utvecklas. Nyckelprojekt avser i denna process specifika insatser och 
investeringar som kan ändra riktning på en omvandlingsprocess och realisera 
potential för lokal utveckling. Under senare år har kommunen aktivt arbetat 
med dialog om stationsområdets omvandling. Stationsområdet och Smule-
bergsområdet är exempel på möjliga samverkansprojekt (nyckelprojekt) där 
medverkande aktörer och organisationer kan utveckla nya former för genomfö-
rande genom att konkret genomföra förändringar av den gestaltade livsmiljön 
tillsammans. 
  

Kommunala ställningstaganden, kommunen avser att: 
• Främja näringslivsklimatet och underlätta företagsetableringar 
• Aktivt stödja och driva relevanta samverkansforum med näringsliv, föreningar 

och allmänheten. 
• Utveckla interna samverkansplattformar för samhällsbyggnadsfrågor 
• Bjuda in privata och ideella aktörer för samarbete vid omvandling och exploa-

tering 
 

Kommunal markförsörjning 
  
Kommunen har under lång tid arbetat för att säkra en strategisk markreserv och äger 
idag en stor andel av den obebyggda marken i anslutning till Tibro tätort och ett antal 
fastigheter i Fagersanna och Ransberg. En betydande areal av kommunens mark är 
produktiv jordbruksmark som arrenderas ut. Vissa fastigheter har köpts med sikte på 
att etablera nya bostads- eller verksamhetsområden. Andra områden ägs och förval-
tas för att erbjuda Tibroborna rekreation (Rankåsområdet, Motorstadion) eller för att 
skydda natur- och kulturvärden (Tidan inom Tibro tätort, Prästberget i Ransberg 
m.m.). Kommunala verksamheter är utspridda i ett stort lokalbestånd över hela Tibro 
tätort. 
  
För att bibehålla rådighet över utvecklingen är det viktigt att kommunen fortsätter att 
ha ett strategiskt och långsiktigt perspektiv när det gäller markägande. Exempelvis är 
ett av kommunens mest angelägna kommande infrastrukturprojekt, gång- och cykel-
bana på Karlborgsbanans banvall, helt beroende av att kommunen utnyttjar sin för-
köpsrätt som gäller vid försäljning av statliga fastigheter. 
  
I övrigt har kommunen inga ambitioner att äga mark. 
  
Bostadsförsörjning och planberedskap 
Alla kommuner ska ha en aktuell bostadsförsörjningsplan. Tibro kommuns Bostads-
försörjningsplan 2017–2020 har löpt ut men de prognoser som ligger till grund för 
bedömningar och beslut sträcker sig till 2025. Med stöd i det utredningsarbete som 
pågår genom översiktsplanen bör en ny bostadsförsörjningsplan utarbetas parallellt 
för att kunna antas samtidigt som översiktsplanen. 
  
I Tibro kommun finns obebyggd planlagd mark för cirka 130 bostäder, både på kom-
munal och privat mark. Mot bakgrund av att det 2018 beräknades finnas ett genom-
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 snittligt årsbehov av cirka 40 nya bostäder per år finns det idag omedelbar planbe-

redskap för de närmaste tre åren. 
  
Inom de områden som pekas ut finns möjligheter att inom kort skapa planberedskap 
för ett stort antal bostäder i olika former. Flera av de utpekade förtätningsområdena 
inom Tibro tätort tål hög exploateringsgrad. Exempelvis kan stationsområdet och när-
liggande ytor med god planering tillgodose bostadsförsörjningsbehovet för kommu-
nen under lång tid framöver. Oavsett vilka demografiska förändringar som sker nat-
ionellt, regionalt och lokalt ger översiktsplanens flexibilitet handlingsutrymme för sce-
narier med både måttlig och kraftig befolkningsutveckling utan att ta bevarandevärd 
mark i anspråk. 
Markanvändning 
  
Grunddragen i den pågående och planerade mark- och vattenanvändningen redovi-
sas i användningskartan i visningsfönstret intill. Den övergripande kartbilden redovi-
sar markanvändningen för hela kommunen, men tätorterna har även en mer detalje-
rad redovisning i avsnitten Utpekade strukturer nedan där grundkartan överlagras 
föreslagna förändrade markanvändningen. Områdesanvändningen tillsammans med 
övergripande transportsystem samt grön- och blåstruktur ger en bild av kommunens 
önskade framtida användning. 
  
I översiktskartan finns också möjligheten att välja vilka lager som ska visas. 
  
Markanvändningskategorier 
 
Listan innehåller ett antal beskrivande texter för förståelsen av olika sorters markan-
vändningsändamål, flertalet av dessa redovisas i statiskt grundkartan tillsammans 
med ett antal interaktiva kategorier. 
  

• Landsbygd utgörs främst av areella näringar och landsbygdsanknutna verk-
samheter samt obrukad mark och bostadsbebyggelse i bybildningar och fri-
tidshusområden. Här ingår bland annat vägar och friluftsområden och många 
områden kan ha höga naturvärden. Bygglovsplikten gäller endast för vissa åt-
gärder. 
  

• Natur är områden med stora natur-, landskaps- eller friluftsvärden utanför tä-
torter. I dessa områden är natur- och landskapsvårdsvärden överordnade an-
nan mark- och vattenanvändning. Områdena rymmer utpekade områden för 
nyckelbiotoper, naturvårdsavtal, djur- och växtskydd, Natura 2000, naturreser-
vat, biotopskyddsområden samt riksintresse för naturvård. Utöver dessa om-
råden finns områden skyddade av strandskydd, ekologiskt känsliga områden 
och generella biotopskydd som också ska tas hänsyn till vid planering och ex-
ploatering. Höga naturvärden som ska ges företräde förekommer även i andra 
områden, i såväl tätorter som på landsbygden. 
  

• Sammanhållen bebyggelse är bystrukturer och liknande där det finns ett 
större antal byggnader på till varandra angränsande tomter, utanför detaljpla-
nerade områden. Inom en sammanhållen bebyggelse är bygglovsplikten högre 
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 än för ren landsbygd. Enligt plan- och bygglagen definieras den som 

en ”sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn 
till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.” Den ska bestå av minst tre 
byggnader som är fördelade på minst två tomter. I praktiken innebär det ofta 
att bebyggelsegruppen omfattar minst 10-20 byggnader på flera tomter som 
gränsar till varandra eller skiljs åt av endast en väg, gata eller parkmark. Be-
dömningar behöver göras för varje åtgärd då bebyggelsen ändras och utveck-
las över tid. 
  

• Tätort är områden med tätorts- eller stadsmässig karaktär med bebyggelse 
som i huvudsak används för bostäder, skolor, kontor, handel, parker/natur, fri-
tidsanläggningar eller annan verksamhet som är förenlig med bostäder. Av-
gränsningen av tätorterna utgår ifrån SCB:s klassificering av tätort, med tillägg 
av detaljplanelagda områden som ännu inte byggts ut. Inom tätorterna kan 
förändringar genomföras som är förenliga med användningen. 
  

• Centrum avser mångfunktionella områden med stor betydelse för en orts 
framtida utveckling och platsidentitet. Här bör utvecklingsinsatser och trivsel-
skapande åtgärder särskilt främjas för att skapa mötesplatser. 
  

• Grönområden är parker, parkliknande miljöer, närrekreationsområden och 
anlagda områden för fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus. Grönom-
råden ska ha betydelse för fler människor än för dem som bor närmast det ak-
tuella området. Mindre bostadsnära grönområden ingår istället i områdesbe-
skrivningen tätort. 
  

• Verksamhetsområden utgörs av områden med störande, miljöpåverkande el-
ler ytkrävande verksamheter. Verksamheter som genererar mycket eller tung 
trafik räknas också till denna kategori. Här ingår traditionella ”industriområ-
den”, stormarknadsområden och motsvarande. 
  

• Vägnät visar viktiga stråk i befintlig vägstruktur. Ett fåtal ändringar av vägnätet 
som behövs för att skapa en effektivare trafiksituation föreslås och redovisas 
som kopplingar på kartan och i avsnittet utpekade insatser och områden. 
  

• Gång- och cykelnät visar befintliga GC-vägar. Stråken är viktiga att utveckla 
för att skapa eller förbättra en god tillgänglighet mellan viktiga målpunkter. 
Ändringar av GC-struktur är ett antal mindre tillägg i vägnätet som behövs för 
att skapa en effektivare trafiksituation. De redovisas som kopplingar på kartan 
och i avsnitten utpekade insatser och områden för respektive tätort. 
  

• Grönstråk Grönstråk är zoner av natur, park, kantzoner intill vattendrag eller 
annan typ av grönska som knyter ihop natur och grönområden till en sam-
manhängande struktur och som bör framhävas för sin biologiska funktion 
och/eller för rekreations- och friluftslivsvärden. 
  

• Vatten omfattar sjön Örlen, ån Tidan samt ett antal mindre vattendrag. 
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• LIS-områden är utpekade för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Här kan 
ges möjlighet till bostadsbebyggelse eller verksamheter som främjar friluftsli-
vet. 

  
Föreslagna nya markanvändningskategorier 
  
Områden som pekas ut för förändring i översiktsplanen är i allmänhet översiktligt utri-
tade och det kan ofta krävas ytterligare inventeringar och bedömningar av natur- och 
kulturmiljövärden inför detaljplanering och genomförande. Landskapets förutsättning-
ar och behovet av natur- och grönområden inom tätortsområden är viktiga aspekter 
att beakta i den framtida planeringen. 
  
Till varje område anges en avsikt, det vill säga om området avses förändras eller om 
pågående användning ska bestå. Inom befintliga områdestyper kan dock förändring-
ar göras, exempelvis genom förtätning av bebyggelsen i tätorter och verksamhetsom-
råden. 
  
Den samlade bedömningen av ett enskilt områdes lämplighet har principiellt utgått 
från att balansera värdet av befintlig markanvändning, närheten till infrastruktur och 
samhällsservice eller önskade effekter. Jordbruksmark och tätortsnära skog med re-
kreationsvärde har redan beretts särskilda hänsyn. Jämfört med tidigare översikts-
planer har jordbruksmark i allmänhet nedprioriterats eller helt utgått som utpekade för 
exploatering. 
  
Områdena har fått beteckningar där första bokstaven står för orten (exempelvis T för 
Tibro tätort) och kategorin (O för Omvandlingsområde) och en siffra. 
  

• Kopplingar (K) och stråk är en prioriterad infrastruktursatsning på GC-
vägnätet men även en tillämpning av infrastruktursatsningar av begränsad om-
fattning men betydande påverkan på trafikflöden. I dagsläget pekas några 
konkreta infrastruktursatsningar ut samt som delar av omvandlingsområden. 
  

• Utredningsområden (U) är större områden som omfattar komplexa samband, 
geografiska eller tematiska fokusområden som kan innehålla mer specifika 
avgränsningar inom andra kategorier. 
  

• Omvandlingsområden (O) står inför eller är redan inne i förändringar i be-
byggelsestrukturer och funktioner. Omfattningen av förändringen är beroende 
av makrotrender och andra faktorer som är osäkra i dagsläget. 
  

• Förtätningsområden (F eller f) kan vara en utpekad omvandling av befintliga 
områden eller enskilda fastigheter eller mer renodlad exploatering i anslutning 
till befintlig bebyggelse. 
  

• Insatsområden och nyckelprojekt (IN) introduceras genom några exempel i 
översiktsplanen men är till antal, innehåll och omfattning inte begränsade till 
de som ingår i planen vid antagandet. Insatsområden är geografiska eller te-
matiska fokusområden som tillsammans med nyckelprojekten är en del av 
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 översiktsplanens genomförandestrategi och väntas tydliggöra insatser och mål 

som kommer ur kommunens vision och översiktsplanens principer. 
 

Utpekade strukturer och områden i Tibro tätort 
 
Översiktsplanen pekar ut några olika kategorier av områden, stråk och insatser: 
Geografiska fokus-, utrednings- och omvandlingsområden samt tematiska insatsom-
råden med strategiska nyckelprojekt. 
  
 
 
Huvuddrag i ortens utveckling 
För att knyta samman tätorten och verka för genomförandet av kommunens vision 
bör bebyggelseutveckling ske i utpekade omvandlings- och förtätningsområden. Mel-
lan Fågelviksleden och Hörnebo förbereds för fler bostäder, vilket knyter ihop Tibro 
och Hörnebo i anslutning till den nya Baggeboskolan. Nordväst om tätorten föreslås 
en utvidgning av Västanå verksamhetsområde fram till den nya cirkulationsplatsen 
vid väg 49 och Fågelviksleden. Stationsområdet har en stark historisk identitetsbä-
rande funktion, vilken är viktig att understödja vid framtida planering. Vad som händer 
med Karlsborgsbanans spårområden och banvall kommer att spela mycket stor roll 
för såväl tätorterna som kommunen som helhet. Övrig förändring bör ske genom för-
ädling och förtätning av befintligt ortslandskap. Vid förtätning av bebyggelse har det 
ofta varit grönområden och jordbruksmark som tagits i anspråk. Detta står i konflikt 
med målet att hushålla med mark och vatten, bevarande av bostadsnära natur och 
kan försvåra hanteringen av dagvatten och klimatförändringar. Det är därför viktigt att 
redan i anspråkstagen mark används på ändamålsenligt sätt. 
  
Huvuddelen av den nya bostadsbebyggelsen föreslås ske runt Baggeboskolan, mel-
lan Tibro centrum och Hörnebo samt i stationsområdets förlängning österut. Närhet-
en till skolor samt potential för goda kollektivtrafikförbindelser ger förutsättningar för 
livskraftiga bostadsområden. Omvandling av existerande tätortsområden och plane-
ring av framtida tätortsområden ska främja blandad bebyggelse och ge större möjlig-
heter till olika upplåtelseformer och funktioner. I områdena kan även service i form av 
förskolor och särskilda boendeformer rymmas. 
  
Fågelviksområdet med sportparken, Stadsparken, Mini-Zoo och Ånaplan med Inredia 
är några viktiga platser i Tibro tätort, men det finns uttalade önskemål om fler och 
stärkta mötesplatser i centrum. Bebyggelsen i tätorten är historiskt sett en blandning 
av bostäder, verkstäder och handelslokaler. Detta är utgångspunkten även för fortsatt 
utveckling där funktionsblandning ska eftersträvas. I centrum bör bostäder och loka-
ler för handel, verksamheter och kultur koncentreras för att skapa liv och rörelse. 
  
I delar av verksamhetsområdet norra Baggebo pågår omvandling från produktionsin-
dustri till ett mer varierat utbud av verksamheter. Området ligger i anslutning till Ti-
brokärnan, Tidan och stadsparken, här finns goda förutsättningar för nya funktions-
kombinationer. 
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 Kopplingar (K) 

Runt centrumkärnan löper Centrumgatan, Fredsgatan och Storgatan. Genom om-
vandlingen av stationsområdet kommer Fredsgatan och Bangatan att rama in ett om-
råde med omfattande förändringar. Ut från kärnan går Mariestadsvägen norrut, Hjo-
vägen mot sydost, Hörnebovägen söderut och Skövdevägen åt väster. Dessa stora 
stråk är tätortens mer trafikerade.  
 
I anslutning till stråken finns i dagsläget fastigheter och lokaler som tidigare användes 
för dagligvaruhandel, som vid behov skulle kunna användas till den typen av verk-
samhet igen. Ett viktigt resultat av förtätningar längs stråken blir närhet till kollektivtra-
fik och gång- och cykelbanor eller motivation till utbyggnad av dessa. Det finns även 
rumsliga samband som behöver stärkas genom ändringar i det mer småskaliga gatu-
nätet. 
 

 
Tibro Kopplingar 1-4 
 
TK1 – Cykelväg på banvallen. Asfalterad gång- och cykelväg inom tätorten med 
möjlighet att tillåta ridning på partier utanför tätbebyggt område. För utbyggnaden av 
cykelvägen på Karlsborgsbanan är prioriteringen i dagsläget att GC-väg inom Tibro 
tätort sker som en del av steg 2 efter att sträckan Ransbergs skola till Skeastan i Fa-
gersanna har utförts. Trafikverket planerar att rivning och sanering för hela sträckan 
ska ske (till nivå mindre känslig markanvändning) under de kommande åren, arbetet 
beräknas enligt uppgift vara slutfört under 2024. Eventuellt krävs ytterligare markun-
dersökningar för att utreda föroreningar och bärighet vid skadade partier. Möjligheten 
att förvärva banvallen och spårområdena är av största vikt för kommunen. 
 
Standarden på GC-vägen är inte beslutad, men insatserna förutsätts innebära om-
byggnation av järnvägsbroarna samt asfaltering av befintlig banvall med belysning 
inom tätorten. För sträckor utanför tätbebyggt område kan standarden skifta bero-
ende på behov av vinterväghållning och andra parametrar. Staten äger marken. 
 
TK2 – Centrumpromenaden. Stärkt gångstråk mellan norra och södra centrum - 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=e57aa8978690433182363c3930affe36
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=e57aa8978690433182363c3930affe36
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 Från busstorget förbi Lilla torget och Gamla Tibro fram till Storgatan. Kopplingen mel-

lan centrumdelarna som historiskt delats av Karlsborgsbanan är en viktig åtgärd för 
upplevelsen av Tibro tätort. Över tid kommer i anspråkstagandet av stationsområdet 
att innebära fler naturliga passager men "centrumpromenaden" är en viktig tidig sats-
ning. Ett nyckelprojekt som tagits fram som förslag i arbetet med stationsområdet är 
"Långa lilla torget". Som tillfälligt pilotprojekt föreslås ett gångfartsområde över hela 
korsningen Storgatan och Hörnebovägen. Kommunen äger marken. 
 
TK3 – Långgatorna. Tvärkoppling. I Tibros första stadsplan fanns en mycket tydlig 
intention att dra två långgator runt det kraftigt växande stationssamhällets centrum, 
som en slags ringled runt trädgårdsstaden. Två plankorsningar över Karlsborgsbanan 
ritades in men ingen av överfarterna genomfördes fullt ut, järnvägen korsades på 
andra ställen. Vid Västra Långgatan skulle en sammankoppling över banvallen inne-
bära vissa markarbeten vid Parkgatan. Vid Östra Långgatan är marken förberedd 
fram till banvallen, åtgärden inväntar ett påbörjat planarbete. Staten äger banvallen, 
kommunen äger övrig mark. 
  
TK4 – Tidavadsgatan. Ny anslutning. Åtgärden avses genomföras under 2021. För-
längningen av Tidavadsgatan västerut kopplar samman Västanåområdet med väg 49 
vid den nya cirkulationsplatsen. I samband med att Tidavadsgatan kopplas till väg 49 
stängs befintlig anslutning via Grönhultsvägen. Den nya kopplingen aktualiserar en 
utbyggnad även av verksamhetsområdet västerut med förbättrad anslutning till väg 
49. Kommunen äger marken. 
  
TK5 – Cykelväg till Rankås. Förbättrad koppling till Tibros främsta friluftsområde. 
För att göra Rankås fritidsområde mer tillgängligt för oskyddade trafikanter föreslås 
en ny cykelväg längs Breviksvägen, som kan skapas genom kompletteringar av exi-
sterande gång- och cykelvägar. Möjligheten att tillgängliggöra Rankåsområdet från 
Fagersannahållet föreslås ses över i samband med planeringen av utbyggnaden av 
gång- och cykelvägen på banvallen mellan Tibro och Fagersanna. 
 

 
Tibro Koppling 5 - Cykelväg till Rankås friluftsområde 
  

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


 

 Tibro kommun                                  
 

ANTAGANDEHANDLING 
       Antagen: 2021-10-25   

Laga kraft: 202x-xx-xx 
 Radby 2.0. Längs det finmaskiga vägnätet finns möjlighet att göra varsamma tillägg i 

form av förtätningar av historiska bebyggelsestrukturer eller nya tomter med bykarak-
tär på landsbygden. Hänsyn till befintliga natur- och kulturmiljövärden ska alltid vara 
dimensionerande för ny bebyggelse och konceptet för Radby 2.0 förutsätter motsva-
rande bedömningar i såväl lov- som planärenden. Visas på kartan som streck-
ade GULA linjer. 
  

 
Exempel på möjlig sträckning för landsbygdsförtätning enligt principen Radby 2.0 
 
Utredningsområden (U) 
Ett utredningsområde är ett större fokusområde inom tätorterna som behöver förstås 
i ett större sammanhang och som i sin tur innehåller förslag för omvandling och ut-
veckling. Exempelvis krävs fördjupningar och fortsatta utredningar för att hantera 
vissa särskilt komplexa samband. Ett större område med mindre taktiska tillägg av 
tomter anses möjliga men kontroversiella. 
  
TU1 - Stationsområdet. Utredningsområde som väntas genomgå ett antal omvand-
lingsprocesser över tid. Lämplig lokalisering för nyckelprojekt kopplade till föränd-
ringsarbetet inom centrumkärnan. Förtätning och omvandling av tätort. I järnvägsom-
rådet ingår stationshus, stationsmagasin, banvaktarstuga, centralföreningen (lant-
männens gamla silo) samt industrifastighet. Studie inför framtida omvandling av 
Karlsborgsbanans järnvägsområde pågår. 
 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=e57aa8978690433182363c3930affe36
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=e57aa8978690433182363c3930affe36
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Tibro Utredningsområde 1 – Stationsområdet 
 
Utöver kulturmiljövårdsprogrammets inventering behövs även en fördjupad studie för 
att avgöra hur platsens särskilda kulturmiljövärden ska hanteras över tid. 
Huvudsakligen statlig respektive kommunal mark. Kommunen har förköpsrätt vid för-
säljning av statlig mark. Stationshuset är i privat ägo. 
 
TU2 – Norra Häggetorp. Utredningsområde för bostadsbebyggelse samt alternativ 
placering för nuvarande Häggetorpsskolan, en tvåparallelig F-6-skola. Området är 
sedan tidigare utpekat för bostadsbebyggelse i den fördjupade översiktsplanen, FÖP. 
Det ingick som förslag i samband med den lokaliseringsstudie för en ny skola som 
genomfördes 2016 (S). Stora delar av berörd mark är brukningsbar, tätortsnära jord-
bruksmark. Övrigt skogsparti, med vissa naturvärden, används som skolskog och 
stadsnära strövområde. 
 

 
Tibro Utredningsområde 2 – Häggetorpsskolan 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=e57aa8978690433182363c3930affe36
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=e57aa8978690433182363c3930affe36
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=e57aa8978690433182363c3930affe36
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Området bör med hänsyn till jordbruksmarken och rekreationsmöjligheter i skogsom-
rådena bebyggas endast vid stort behov av bostäder. I första hand föreslås därför 
mindre tillägg på skogsmark med begränsade naturvärden. I andra hand möjliggörs 
bebyggelse i skogsbryn. Med genomtänkt utformning och lokalisering kan ytterligare 
tillskott i bebyggelsen dra nytta av och stärka kvalitéerna i det närliggande grönområ-
det. En preliminär förtätningsyta (Tf) föreslås centralt i utredningsområdet. På södra 
delen av ytan finns markförberedelser inför bebyggelse utförda. Kommunen äger be-
rörda fastigheter. 
 
TU3 – Östra centrum. Utredningsområde för omvandling av verksamhetsområde 
samt förtätning av tätort med ny exploatering. Området är beläget relativt nära cent-
rum mellan Folkparken och Bangatan. Bebyggelsen är idag en blandning av bostä-
der i småhus och äldre fabriksbebyggelse, där ett antal byggnader är i långt gånget 
förfall.  
  

 
Tibro Utredningsområde 3 - Östra centrum 
 
Marken som anses lämplig för exploatering öster om befintlig bebyggelse består hu-
vudsakligen av skog med låga naturvärden. Norr om området finns däremot Gäre-
bäckens vattensystem med unika naturvärden. Söder om området finns lövskog med 
naturvärden. Fördjupade undersökningar gällande möjligheterna att kombinera på-
gående verksamheter med service och bostäder krävs. Frågor som rör geotekniska 
förhållanden, buller och andra störningar från närliggande verksamheter samt even-
tuella markföroreningar kopplade till stationsområdet och intilliggande verksamhets-
område, behöver utredas vidare i samband med förtätning. Marken är i huvudsak i 
privat ägo. 
 
TU4 – Brittgården. Arkitekten Ralph Erskines Brittgården är ett bostadsområde av 
nationell betydelse och ett av Sveriges mer intressanta exempel på modernistisk 
stadsplanering. Söder om området finns lövskog med naturvärden. Området är varie-
rat vad gäller bebyggelsetyper och skalor och det finns utrymmen mellan husen. Väl 
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 gestaltade förtätningsprojekt med tillägg i olika skalor och upplåtelseformer skulle 

kunna genomföras och tillföra nya kvaliteter. 
 

 
Tibro Utredningsområde 4 – Brittgården 
 
Sedan rivningen av ett av de större flerbostadshusen 1987 finns det en outnyttjad 
byggrätt mitt i området som möjliggör uppskattningsvis mellan 30 och 40 lägenheter. 
Det finns även kommunal parkmark öster om området där viss bebyggelse kan tillfö-
ras. Fördjupade studier bör göras kring hur den befintliga bebyggelsen kan omvand-
las eller kompletteras. Med genomtänkt utformning och lokalisering kan ytterligare 
tillskott i bebyggelsen dra nytta av och stärka kvalitéerna i den säregna miljön. Föru-
tom området i mitten pekas ett område för preliminära förtätningsytor (Tf) ut i södra 
och östra delen av utredningsområdet. Området ägs av Tibrobyggen och förvaltas av 
Riksbyggen. 
 
TU5 – Norra Hörnebo. Förtätning av tätort. Sedan tidigare har området utpekats för 
förtätning i sin helhet då det är strategiskt beläget mellan tätortens två delar, med god 
tillgång till såväl kommersiell som offentlig service på gång- och cykelavstånd.  
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Tibro Utredningsområde 5 - Norra Hörnebo 
 
I omedelbar anslutning finns nybyggda Baggeboskolan samt ett nyligen detaljplane-
lagt bostadsområde. Gamla Hörnebovägen är idag en bred GC-väg. Belyst motions-
spår löper runt jordbruksmarken och genom ett närbeläget skogsparti. Området inne-
håller även öppen hagmark med naturvärden.  
  
Området innehåller brukad åkermark som köpts in för exploatering. Det har nedpriori-
terats men bibehålls i översiktsplanen som strategisk markreserv i händelse av bety-
dande befolkningsökning. I första hand föreslås mindre tillägg på skogsmark med 
begränsade naturvärden. I andra hand möjliggörs bebyggelse i skogsbryn. Två pre-
liminära förtätningsytor (Tf) pekas ut i västra respektive östra delen av utredningsom-
rådet. Med genomtänkt utformning och lokalisering kan ytterligare tillskott i bebyggel-
sen dra nytta av och stärka kvalitéerna i den närliggande grönområdet. Slutligen bi-
behålls möjligheten att i någon form anlägga bebyggelse eller tätortsnära småskalig 
odling eller liknande i resterande delar. 
  
Frågor så som naturvärden och geotekniska förhållanden kan särskilt behöva utredas 
i samband med genomförande. Motionsspårets sträckning kan behöva förändras. 
Kommunen äger marken. 
  
TU6 – Östra Hörnebo. Förtätning av tätort. Hörnebo var ursprungligen en radby som 
uppstod längs Kyrkefallavägen mellan Kronkvarn vid Tidan och Kyrkefalla kyrka. 
Ortsbildningen föregriper bildandet av själva centralorten och här finns de första trä-
verkstäderna. Det är också i Hörnebo som det för traktens utveckling så avgörande 
möbelhantverket uppstod.  
Området omfattar en stor mängd privata bostadsfastigheter samt allmän platsmark 
(gator, planteringar och parker samt natur). I Hörnebo finns en idrottsplats, en restau-
rang med kioskbutik samt en kommunal förskola med lekplats. I anslutning till befint-
lig bebyggelse i Hörnebo bedöms det finnas utrymme för mindre tillägg av bostads-
tomter. Totalt sett bör utredningsområdet kunna tillföras ett större antal bostäder om 
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 behov och intresse finns. Ett flertal gator skulle enkelt kunna förlängas. Runt id-

rottsparken finns ett flertal yngre skogsbestånd med låga naturvärden. 
 

 
Tibro Utredningsområde 6 - Östra Hörnebo 
 
Frågor så som geotekniska förhållanden kan särskilt behöva utredas i samband med 
fortsatt utredning. Viss risk för motsättningar från boende i närområdet. 
Tre preliminära förtätningsytor (Tf) pekas ut, en i norra respektive två i de södra de-
larna av området. 
Kommunen äger marken som pekas ut. 
  
TU7 – Norra Baggebo. Utredningsområde. Centrumnära verksamhetsområde med 
ett stort antal underutnyttjade fastigheter med relativt sett sliten bebyggelse. För när-
varande finns fortfarande många aktiva verksamheter i olika branscher. Närheten till 
både högkvalitativ naturmiljö och centrum medför att området skulle kunna stödja en 
stor mängd funktioner, på sikt även boende. Kollektivtrafik finns vid Hörnebovägen. 
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Tibro Utredningsområde 7 - Norra Baggebo 
 
Förslaget innebär aktivt arbete för successiv översyn av detaljplaner för ökad funkt-
ionsblandning. Längs banvallen i norra delen av området finns utrymme för förtätning 
med bostäder. Frågor som rör naturvärden i anslutning till Tidan, geotekniska förhål-
landen, miljökvalitetsnormer och markföroreningar behöver utredas vidare i samband 
med omvandlingsprocessen. Huvudsakligen privat kvartersmark. 
  
TU8 – Västanå och Tideberg. Utredningsområde för förtätning och utökning av 
verksamhetsområde med ett stort antal underutnyttjade fastigheter med relativt sett 
sliten bebyggelse. För närvarande finns fortfarande många aktiva verksamheter i 
olika branscher. Kollektivtrafik finns vid väg 49. Norr om området finns en avvecklad 
deponi, vilket kan påverka möjligheterna för utökning av området i den riktningen. I 
västra delen av området finns en nyligen anlagd cirkulationsplats vid väg 49 vilket 
kommer att medföra stora förbättringar för trafikflödena i området som helhet, men 
även möjliggöra tillägg i gynnsamt logistikläge. 
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Tibro Utredningsområde 8 - Västanå och Tideberg 
 
Sedan tidigare beslutad förlängning av Tidavadsgatan till väg 49 väntas ske under 
2021. Grönhultsvägen är planerad att stängas, men har betydelse för tillgängligheten 
till Västanåområdet. 
  
Förslaget innebär aktivt arbete för successiv översyn av detaljplaner för ökad funkt-
ionsblandning. I östra delen av området finns Tideberg där viss handel och näthan-
delsföretag finns. Värdshuset Tideberg är en attraktiv miljö i intill väg 49 och Tidan. 
Frågor som rör naturvärden i anslutning till Tidan, geotekniska förhållanden, miljökva-
litetsnormer och markföroreningar behöver utredas vidare i samband med omvand-
lingsprocessen. Inom området har förtätningsområde TF6 pekats ut.  
Huvudsakligen privat kvartersmark för industriändamål. 
  
Omvandlingsområden (O) 
Omvandlingsområde är ett begrepp som kan betyda olika saker i olika sammanhang. 
För ett fritidshusområde där mängden permanentboende ökar, innebär det ofta bety-
dande investeringar i infrastruktur. För industriområden finns risk för markförorening-
ar och svårigheter att kombinera funktioner med olika omgivningspåverkan. För 
shoppinggatan där centrumhandeln utarmas är framtiden oviss. Det kan vara en vär-
defull naturmiljö som tillgängliggörs.  
 
Det rör sig på sikt om omställning av såväl fysiska som ekonomiska, juridiska och 
sociala strukturer. Områdena kan därför även innehålla immateriella nyckelprojekt 
kopplade till den strategiska inriktningen för platsen. För framtida förändringar bör 
rekommendationer i Kulturmiljöprogrammet, KMVP, följas. 
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 TO1 – Tibro centrum med stråken. Området omfattar stråken och centrumkärnan 

med busstationen, torgen med butiker och handel, vårdcentralen, kommunkontor och 
parker. Det finns ett par parkmiljöer intill stationsområdet. Inom omvandlingsområdet 
behövs en fördjupad och genomgripande analys av pågående förändringar av cent-
rum. Detaljhandeln påverkas av globala makrotrender samtidigt som beteendemöns-
ter och sociala mönster förändras. Utöver berörda kommunala verksamheter bör 
handels- och fastighetsägarnätverk, allmänhet och föreningar ingå i en förstudie samt 
fortsatt aktivt medverka i förändringsarbetet. 
 

 
Tibro Omvandlingsområde 1 - Centrum med stråken 
 
Centrumfunktionen föreslås stärkas genom att kommunal service med publika funkt-
ioner som bibliotek och museum samlokaliseras till ett mer centralt läge. Området tål 
på lämpliga platser påtagligt högre exploateringsgrad. Känsliga kulturmiljöer och en-
staka byggnader i centrum kan bli dimensionerande för tillkommande bebyggelse i 
närområdet. 
  
En centrumutvecklingsplan eller motsvarande bör tas fram för att åstadkomma en 
långsiktigt hållbar förändring med bred förankring. Fördjupade studier bör göras för 
enskilda förtätningsprojekt kring hur den traditionella småhusplaneringen kan kom-
pletteras med en högre exploateringsgrad med inslag av bostadsbebyggelse med 
lägenheter och eventuellt centrumfunktioner. Statlig, kommunal och privat mark. 
  
TO2 – Norra Baggebo. Omvandlingsområde. Centrumnära verksamhetsområde 
med ett stort antal underutnyttjade fastigheter med relativt sett sliten bebyggelse. För 
närvarande finns fortfarande många aktiva verksamheter i olika branscher. Närheten 
både till högkvalitativ naturmiljö och centrum medför att området skulle kunna stödja 
en stor mängd funktioner, på sikt även boende. Kollektivtrafik finns vid Hörnebovä-
gen. 
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Tibro Omvandlingsområde 2 - Norra Baggebo 
 
Frågor som rör naturvärden i anslutning till Tidan, geotekniska förhållanden, miljökva-
litetsnormer och markföroreningar behöver utredas vidare i samband med omvand-
lingsprocessen. Huvudsakligen privat kvartersmark. 
  
TO3 – Nybo och Fågelvik. Omvandlingsområde med nyckelprojekt. Området är 
mycket strategiskt beläget mellan centrum och Fågelviksområdet med sportparken. 
För närvarande pågår skolverksamhet i den kommunala högstadieskolan. Högstadi-
ets lokalisering är en viktig fråga för kommunen. Det medför att Nyboskolan eventu-
ellt står inför en genomgripande förändring, vilket motiverar kategoriseringen som 
omvandlingsområde i översiktsplanen. 
 

 
Tibro Omvandlingsområde 3 - Nybo och Fågelvik 
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Skolbyggnaderna uppfördes i omgångar mellan 1950- och 1980-talet och är av skif-
tande kvalitet, både tekniskt och arkitektoniskt med vissa kulturhistoriska värden. 
Skoltomten innehåller även det kommunala badhuset som nyligen renoverats. Områ-
det bör tåla en relativt sett kraftig förtätning med högre exploateringsgrad i förhål-
lande till den omkringliggande småhusbebyggelsen. Möjligheten att bevara befintlig 
bebyggelse bör eftersträvas. Fördjupade studier bör göras kring hur den befintliga 
bebyggelsen kan omvandlas eller kompletteras. 
Fågelviksområdet ingår i TO3 då det inte är klarlagt hur den nedlagda gymnasiesko-
lans lokaler ska användas. En flytt av högstadieskolans verksamhet innebär inte ett 
fullt utnyttjande. Förnärvarande finns kulturförvaltningens kontor och biblioteket och 
en del annan kommunal verksamhet i den före detta Fågelviksskolans byggnader. 
Området ska därför ses i ett större sammanhang. Kommunen äger berörda fastighet-
er. 
  
TO4 – Häggetorpsskolan. Omvandlingsområde. Skolbyggnaden är i dåligt skick och 
har låga arkitektoniska värden. Tillgängligheten till skolområdet i samband med läm-
ning och hämtning är undermålig. På sikt bör en ny skola uppföras eller verksamhet-
en flyttas, vilket motiverar kategoriseringen som omvandlingsområde i översiktspla-
nen. 
 

 
Tibro Omvandlingsområde 4 – Häggetorpsskolan 
 
Området tål en förtätning med högre exploateringsgrad i förhållande till den omkring-
liggande småhusbebyggelsen. Möjligheten att bevara befintlig bebyggelse bör efter-
strävas. Fördjupade studier bör göras kring hur den befintliga bebyggelsen kan om-
vandlas eller kompletteras. Kommunen äger berörda fastigheter. 
  
Förtätningsområden (F) 
Förtätningsområden kan vara en mer specifikt utpekad omvandling av befintliga om-
råden och obebyggda fastigheter eller mer renodlad exploatering, företrädesvis i an-
slutning till ett planlagt område. 
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TF1 – Östra stationsområdet. Omvandling och förtätning av tätort. I stationsområ-
dets förlängning österut finns kommunal mark mellan banvallen i norr och Häg-
getorpsleden. Området lämpar sig för centrumnära bostadsbebyggelse med relativt 
sett hög exploateringsgrad. 
 

 
Tibro Förtätningsområde 1 - Östra stationsområde 
 
Frågor som rör geotekniska förhållanden, buller och andra störningar från närlig-
gande verksamheter samt eventuella markföroreningar kopplade till stationsområdet 
och intilliggande verksamhetsområde behöver utredas vidare i samband med förtät-
ning. Kommunen äger marken. 
  
TF2 – Järnvägsgatan. Förtätning av tätort. Mellan banvallen och Järnvägsgatan 
finns utrymme för tillägg av ett antal tomter i friliggande eller sammanbyggda små-
hus. GC-väg på, samt tvärkoppling över banvallen, gör att en lokalisering av bostäder 
på platsen anses mycket lämplig. Närheten till centrum, stadsparken och Tidan är 
stora kvaliteter. 
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Tibro Förtätningsområde 2 – Järnvägsgatan 
 
Frågor som rör geotekniska förhållanden, miljökvalitetsnormer för luft och buller samt 
eventuella markföroreningar kopplade till banvallen och intilliggande verksamhetsom-
råde behöver utredas vidare i samband med detaljplaneläggning. Kommunen äger 
marken. 
  
TF3 – Norra Hörnebo. Förtätning av tätort och ny exploatering. Området är beläget 
mellan Gamla och nya Hörnebovägen, söder om Solrosgatan och pågående utbygg-
nad 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 mål-
grupper med olika bostadsbehov. Fler boende i området stärker underlaget för ser-
vice och kollektivtrafik. 
 

 
Tibro Förtätningsområde 3 - Norra Hörnebo 
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 Bostadsbebyggelse bestående av småhus eller mindre flerbostadshus bedöms lämp-

lig. Med genomtänkt utformning och lokalisering kan ny bebyggelse dra nytta av och 
stärka kvalitéerna i de närliggande grönområdena. Inom området bedöms en tät be-
byggelse kunna rymma mellan 25 och 60 bostäder 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. 
  
TF4 – Lilla Katrineberg. Förtätning av tätort. Grönyta vid Tibrobäcken mellan 
klibbalskog med naturvärden och Hjovägen. Kollektivtrafik finns. 
  

 
Tibro Förtätningsområde 4 - Lilla Katrineberg 
 
Möjlighet för en småskalig bostadsbebyggelse med några få tomter mellan Hjovägen 
i väster och en sänka i öster där det finns ett långsmalt klibbalbestånd (sumpskog) 
med naturvärden. Med genomtänkt utformning och lokalisering kan ny bebyggelse 
dra nytta av och stärka kvalitéerna i det närliggande naturområdet. Frågor såsom 
naturvärden och geotekniska förhållanden kommer särskilt behöva utredas i sam-
band med planläggning och genomförande. Hänsyn till befintliga värden kommer 
vara dimensionerande för ny bebyggelse. Kommunen äger marken.  
  
TF5 –Västra Kateryd. Exploateringsområde för verksamheter. I anslutning till väg 49 
fanns i Boken om Tibro (FÖP Tibro 2004) föreslaget ett större område för industriän-
damål. Marken är idag produktionsskog. Placeringen innebär ett gynnsamt logistik-
läge intill vägen för ett verksamhetsområde för ytkrävande verksamheter. Söder om 
det utpekade området finns mark längs Gärebäcken med höga naturvärden.  
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Tibro Förtätningsområde 5 - Västra Kateryd 
 
Frågor som rör naturvärden i anslutning till Gärebäcken och geotekniska förhållanden 
behöver utredas vidare i samband med eventuell detaljplaneläggning och exploate-
ring. Kommunen äger marken. 
  
TF6 –Västra Västanå. Exploateringsområde för verksamheter. Ingår i TU8. Marken 
är idag produktionsskog. Placeringen norr om den nya cirkulationsplatsen (väg 
49/Fågelviksleden) innebär ett mycket gynnsamt logistikläge. Kommunen äger mar-
ken. 
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Tibro Förtätningsområde 6 - Västra Västanå 
 
TF7 – Västra Balteryd.  Exploateringsområde för verksamheter i direkt anslutning till 
planlagd industrimark. Marken är sedan tidigare inköpt som markreserv för industri-
ändamål och bedöms fortsatt i princip vara lämplig för ändamålet samt är väl lokali-
serad för verksamheter med större omgivningspåverkan. 
 

 
Tibro Förtätningsområde 7 - Västra Balteryd 
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 Geotekniska förhållanden behöver utredas vidare i samband med eventuell detalj-

planeläggning och exploatering. Kommunen äger delar av marken, övrig mark i privat 
ägo. 
 
Övriga utpekade strukturer och områden i Tibro kommun 
  
Översiktsplanen pekar ut några olika kategorier av områden, stråk och insatser: 
Geografiska fokus-, utrednings- och omvandlingsområden samt tematiska insatsom-
råden med strategiska nyckelprojekt. 
  
Huvuddrag i Fagersannas utveckling 
Fagersanna är en charmig ort med en gles bebyggelse som likt ett pärlband av små 
enklaver sträcker sig längs Örlens södra strand. Ransberg med dess medeltida kyrka 
är en historisk knutpunkt. Genom Karlsborgsbanans dragning föddes vid förra sekel-
skiftet badorten Fagersanna. Under andra hälften av 1900-talet uppfördes en fabrik 
intill tågstationen, vilket gav upphov till framväxten av en liten bruksortskärna. De 
senaste åren har utpendling och distansarbete skapat en ny riktning i ortens utveckl-
ing. 
  
Merparten av den befintliga bebyggelsen består av småskaliga fritidshusområden 
från olika delar av det förra seklet. De senaste decenniernas tendens till ombildning 
av dessa områden syns i ett ökande antal om-, till- och nybyggda större bostäder. 
Även det nyligen fullbyggda bostadsområdet Bråbacka och den långa tomtkön för det 
ännu inte påbörjade området vid Ransbergs Prästbol visar att det finns en växande 
vilja till permanentboende på orten. 
  
För att knyta samman de olika delarna av Fagersanna/Ransberg och verka för ge-
nomförandet av kommunens vision bör strategiska satsningar främst ske i utpekade 
omvandlingsområden (FO) samt genom nyckelprojekt i insatsområden (FIN). Två 
utredningsområden (FU) föreslås i vardera ände av orten och några möjliga mindre 
förtätningsområden (FF och Ff) för bostadsändamål pekas ut. 
  
Ransberg i västra delen är det område som har störst potential att erbjuda ett antal 
attraktiva tomter i någorlunda sjönära läge med god tillgång till rekreation och viss 
samhällsservice. Det finns även möjlighet att utveckla tomten där Ransbergs skola 
ligger genom etablering av enklare centrumfunktioner i samverkan med lokala aktö-
rer. I den tätare östra delen med den gamla tågstationen, fabriken, den för närva-
rande nedlagda butiken och ett antal flerbostadshus finns ett visst utrymme för en 
högre exploateringsgrad, dock huvudsakligen på mark som kommunen inte äger (det 
ännu statligt ägda spårområdet samt privat mark). Här och var finns fortfarande ett 
antal obebyggda bostadstomter. Intill Skeastan längst i öster, där tätorten övergår i 
landsbygd, finns möjlighet att anlägga ett bostadsområde.  
  
Liksom i centralorten skulle Fagersanna stationsområde i viss utsträckning kunna 
fungera som en katalysator för viss ortsutveckling. Satsningen på en ny F-6-skola är 
en tydlig signal om ortens värde för kommunen och mer specifikt för områdets väx-
ande potential som boendemiljö och besöksmål. 
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Örlenbadet 
 
Många av de ännu obebyggda ytorna inom Fagersanna och Ransberg har höga och i 
vissa fall omistliga värden för rekreation, som brukningsbar jordbruksmark eller 
som vårdade kultur- och naturmiljöer. Det innebär att det finns få ytor kvar för stor-
skaliga etableringar. Den ortsutveckling som sker måste ta hänsyn till dessa befint-
liga natur- och kulturmiljövärden om Fagersanna ska kunna bibehålla den karaktär 
som ger orten dess dragningskraft.  
  
Kopplingar (K) Fagersanna 
Fagersanna är det vardagliga samlingsnamnet på en långsträckt bebyggelse som i 
flera delar löper längs Örlens södra strand, från Gamla Bråbacka fritidshusområde 
via Ransberg i väster förbi till Skeastan i öster. Vägen som förbinder dessa delar är 
smal utan plats för oskyddade trafikanter. Det finns ett behov av att kunna förenkla 
vissa rörelser inom tätorten. 
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Kopplingar Fagersanna 
 
FK1 – Cykelväg på banvallen. När det gäller utbyggnaden av cykelvägen på Karls-
borgsbanan är prioriteringen i dagsläget att en asfalterad GC-väg ska anläggas mel-
lan Ransbergs skola och Skeastan i östra delen av Fagersanna som etapp 1. En GC-
väg tillgängliggör Ransbergs skolområde på ett helt nytt sätt för den stora majoriteten 
av eleverna. Tanken är att ridning ska tillåtas på vissa partier av banvallen utanför 
tätbebyggt område. När arbetet med GC-vägen i Fagersanna/Ransberg är slutfört är 
planen att en GC-väg inom Tibro tätort ska anläggas på Karlsborgsbanan. 
  
Trafikverket planerar rivning och sanering av hela järnvägssträckan (till nivå mindre 
känslig markanvändning) under de kommande åren. Arbetet beräknas enligt uppgift 
vara slutfört under 2024. Eventuellt krävs ytterligare markundersökningar för att ut-
reda föroreningar och bärighet vid skadade partier. Möjligheten att förvärva banvallen 
och spårområdena är av högsta vikt för kommunen. Standarden för GC-vägen är inte 
beslutad men insatserna förutsätts innebära ombyggnation av järnvägsbroarna samt 
asfaltering av befintlig banvall med belysning inom tätorten. För sträckor utanför tät-
bebyggt område kan standarden skifta beroende på behov av vinterväghållning och 
andra parametrar. En utbyggnad av en cykelväg på banvallen ger förbättrade möjlig-
heter att även öka tillgängligheten till Rankås fritidsområde för oskyddade trafikanter 
från Fagersanna, genom kompletteringar av existerande småvägar och gång- och 
cykelvägar. Staten äger marken. 
 
FK2 – Skeastan till väg 49. Kommunen har tidigare undersökt möjligheterna att 
öppna upp en tvärkoppling för att leda framförallt tyngre trafik öster om och förbi 
Skeastan. Projektet har inte drivits aktivt sedan en tid tillbaka. Kopplingen pekas ut 
som intressant för kommunen och skulle kunna bli en högaktuell fråga om den östra 
delen av tätorten skulle bli utbyggd i större utsträckning. Privat mark. 
  
Radby 2.0. Längs det finmaskiga vägnätet finns möjlighet att göra varsamma tillägg i 
form av förtätningar av historiska bebyggelsestrukturer eller nya tomter med bykarak-
tär på landsbygden. Hänsyn till befintliga natur- och kulturmiljövärden ska alltid vara 
dimensionerande för ny bebyggelse och konceptet för Radby 2.0 förutsätter motsva-
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 rande bedömningar i såväl lov- som planärenden. Visas på kartan som streck-

ade GULA linjer. 
 

 
Exempel på möjlig sträckning för landsbygdsförtätning enligt principen Radby 2.0 
 
Utredningsområden (U) Fagersanna och Hönsa 
Ett utredningsområde är ett större fokusområde inom tätorterna som behöver förstås 
i ett större sammanhang och som i sin tur innehåller förslag för omvandling och ut-
veckling. Exempelvis krävs fördjupningar och fortsatta utredningar för att hantera 
vissa särskilt komplexa samband. Det kan också vara fråga om ett större område där 
mindre taktiska tillägg av tomter anses möjliga på flera ställen men där det i dagslä-
get inte är utrett var det passar bäst. 
  
FU1 – Ransberg. Utredningsområdet sträcker sig från Örlenvägens början väster om 
Bråbacka fram till det nya bostadsområdet vid Ransbergs Prästbol. Det omfattar en 
av Tibro kommuns mest värdefulla kulturmiljö runt Ransbergs kyrka med Prästberget 
och Ranekulle med sina unika naturvärden och vackra landskapsbild. Här finns se-
dan länge brukad jordbruksmark, skogspartier med unika naturvärden, F-6 skola, 
kyrka, kyrkogård, församlingshem, en livskraftig camping, tomter med småhusbebyg-
gelse, väg 49 och 3008 samt Karlsborgsbanans banvall. Stora delar av området in-
går i LIS-område Fagersanna. 
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Fagersanna Utredningsområde 1 – Ransberg 
 
Mellan strandskyddsområdet för Örlen och väg 49 löper Örlenvägen med en av 
kommunens starkaste kombinationer av kultur- och naturvärden, besöksmål samt 
förestående kommunal satsning. Västra Fagersanna/Ransberg har potential att er-
bjuda ett visst antal mycket attraktiva tomter i sjönära läge med god tillgång till rekre-
ation. Satsningen på en ny F-6-skola är en tydlig signal om ortens värde för kommu-
nen och mer specifikt för områdets växande potential som boendemiljö och besöks-
mål. Kollektivtrafikförbindelserna är goda. 
  
Det finns möjligheter till etablering av enklare centrumfunktioner i samverkan med 
lokala aktörer på tomten där Ransbergs skola ligger. Utveckling av Örlenbadet är en 
viktig fråga för kommunen som bör hanteras som ett sammanhang tillsammans med 
campingen och andra besöksmål i närområdet. 
  
Inom utredningsområdet föreslås, utöver en mindre exploatering inom FF1 Börtliden, 
två ytterligare preliminära förtätningsområden (Ff) för fortsatt utredning. Ett större i 
den västra delen (privatägd skogs- och jordbruksmark), ett centralt (på kommunägd 
jordbruksmark) och ett inom den östra delen (privatägd mark). Det privatägda områ-
det i västra delen pekas ut som lämpligt för framtida markförvärv alternativt exploate-
ring i privat regi. Väginfrastrukturen i fritidshusområdet i öster är småskalig varför an-
slutning bör ske direkt mot Örlenvägen. Inom området finns en registrerad fornläm-
ning (fyndplats för stenyxor, år 1935 och 1940). Intill Sjöbolets fritidshusområde i 
östra delen av utredningsområdet föreslås på ägarens initiativ mindre exploatering 
om cirka 10-15 000 m2 för småhusbebyggelse, inom strandskyddsområde och delvis 
på jordbruksmark. Med hänsyn till vikten av byggbar mark för ortsutvecklingen be-
döms föreslagen utbredning för aktuella exploateringar på jordbruksmark som god-
tagbar. Merparten av den obebyggda marken i Ransberg och Fagersanna består av 
känsliga natur- eller kulturmiljöer och i anspråkstagande av jordbruksmark i begrän-
sad omfattning i anslutning till befintlig bebyggelse bör kunna accepteras. All framtida 
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 bebyggelse behöver vara dimensionerad så att hänsyn tas till naturvärden i anslut-

ning till exempelvis FF1 och närmare utredningar ska ges hög prioritet. Detta ska 
gälla för samtliga tillägg i känsliga natur- och kulturmiljöer.  
Kommunal, statlig och privat mark. 
  
FU2 – Skeastan. Utredningsområde för bostadsbebyggelse samt nyckelprojekt för 
ekoby och vitalisering av igenvuxen beteshage med naturvärden. Området omfattas i 
sin helhet av LIS-område Fagersanna. 
 

 
Fagersanna Utredningsområde 2 – Skeastan 
 
Inom området finns en björkhage med naturvärde (se Naturvårdsprogrammet 73) 
med höga kvaliteter där varsamma tillägg i form av en ekoby eller liknande skulle 
kunna fungera som en katalysator för de östra delarna av Fagersanna. Se även för-
tätningsområde FF4, Södra Skeastan. 
  
Utredningsområdet berörs av riksintressen för naturvård, Del av Örlendalen och Möll-
torpsplatån, samt Försvarsmaktens Påverkansområde för buller eller annan 
risk. Risker för påtaglig skada på riksintressena kommer beaktas vid planering och 
exploatering. Eventuell framtida bebyggelse behöver vara dimensionerad med hän-
syn till riksintressena och naturvärdena i anslutning till exempelvis FF4 och närmare 
utredningar ska därför ges hög prioritet. Detta ska gälla för samtliga tillägg i känsliga 
natur- och kulturmiljöer. Plan-och lovärenden inom påverkansområdet ska alltid re-
mitteras Försvarsmakten. Kommunal, statlig och privat mark. 
  
HU1 – Hönsa och Tidan. Det huvudsakliga syftet med att utreda hela sträckan är att 
undersöka de faktiska förutsättningarna för att kombinera småskalig förtätning längs 
stråk med bevarande och utveckling av natur- och kulturvärden för landsbygdsut-
veckling. Utredningsområdet omfattar småorten Hönsa och sträcker sig från väg 201 
längs med Tidan söderut ända till Tideberg i Tibro tätort. Inom utredningsområdet 
finns såväl ån med strandängar som Årebergs herrgård med tillhörande bruksbebyg-
gelse, som ger en stark kombination av natur- och kulturmiljöer med höga värden. 
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 Vid höga vattenstånd svämmar ån över på ett naturligt sätt och bebyggelsen har hi-

storiskt sett hållit avstånd till Tidans stränder. Området har överlag mycket höga kva-
liteter vad gäller landskapsbild och ån klassas som "unika naturvärden". All tillkom-
mande bebyggelse förutsätts ske utanför strandskyddat område. Eventuell framtida 
bebyggelse behöver vara dimensionerad med hänsyn till områdets naturvärden och 
närmare utredningar ska därför ges hög prioritet. Detta ska gälla för samtliga tillägg i 
känsliga natur- och kulturmiljöer. Radby 2.0 förutsätter motsvarande bedömningar i 
såväl lov- som planärenden. 
 

 
Hönsa Utredningsområde 1 - Hönsa med Tidan 
 
Grusvägen mellan Hönsa och Tibro lämpar sig inte för ökade trafikmängder i större 
utsträckning och det saknas idag kollektivtrafik inom området. Reningsverket i Hönsa 
planeras att avvecklas då kommunens verksamhetsområde för VA byggs ut genom 
en överföringsledning. 
  
I likhet med rekommendationerna för LIS-området Hönsa, avråds från ny bebyggelse 
för bostäder eller verksamheter inom de sanka delarna av Tidans närområde. Det är i 
första hand på den östra sidan av Tidan i direkt anslutning till bebyggelsen i Hönsa 
som byggande inom strandskyddszonen bör tillåtas. På den västra sidan bör enstaka 
lägen utmed befintliga vägar kunna prövas i linje med översiktsplanens principer om 
att stärka stråk. All byggnation ska ske med en frizon närmast ån. Marken är, förutom 
i begränsade delar av Hönsa, privatägd. 
  
Omvandlingsområden (O) 
Omvandlingsområde är ett begrepp som kan betyda olika saker i olika sammanhang. 
För ett fritidshusområde där mängden permanentboende ökar innebär det ofta bety-
dande investeringar i infrastruktur. För industriområden kan det handla om risk för 
markföroreningar och svårigheter att kombinera funktioner med olika omgivningspå-
verkan. Det kan även innebär att en värdefull naturmiljö tillgängliggörs. 
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 Det rör sig på sikt om omställning av såväl fysiska som ekonomiska, juridiska och 

sociala strukturer. Områdena kan därför även innehålla immateriella nyckelprojekt 
kopplade till den strategiska inriktningen för platsen. För framtida förändringar bör 
rekommendationer i kulturmiljöprogrammet följas. 
  
FO1 – Ransbergs centrum. Omvandlingsområde knutet till Ranekulle, Prästberget, 
Ransbergs kyrka, Ransberg skola samt en gles bystruktur med församlingshem. 
Skolbyggnaderna är i dåligt skick och har utöver Ransbergs gamla skola låga arkitek-
toniska värden. Tillgängligheten till skolområdet i samband med lämning och hämt-
ning är undermålig. Till följd av detta har kommunfullmäktige i Tibro beslutat att samt-
liga skolbyggnader ska rivas och att en ny F-6-skola ska uppföras. Inom ramen för 
skolprojektet pågår ett detaljplanearbete som medför att användningen även tillåter 
centrumändamål. 
 
Området tål begränsade tillägg av nya funktioner utanför skoltomten då det ingår i en 
värdefull kulturmiljö. Som för alla känsliga miljöer ska hänsyn till natur- och kulturvär-
den tas vid både nybyggnation och ändringar av befintlig bebyggelse.  
 

 
Fagersanna Omvandlingsområde 1 – Ransberg 
 
Fördjupade studier bör göras kring hur tillägg till den befintliga bebyggelsen kan ut-
formas för att stärka ortsutvecklingen. Kollektivtrafikförbindelserna är goda med håll-
platser vid Bjurbacksvägen. Föreslagen cykelväg på banvallen kommer att passera 
längs med områdets södra gräns. 
  
FO2 – Fagersanna centrum. Omvandlingsområde runt Fagersanna gamla centrum. 
Blandad bebyggelse med Fagersanna stationsområde, äldre fabriksbyggnad, bostä-
der, kommunal förskola och badplats. Ingen verksamhet bedrivs i dagsläget på den 
centrala handelsfastigheten där det tidigare fanns en närbutik med restaurangdel 
samt drivmedelsförsäljning med verkstad. Det finns potential för ett mindre centrum-
nära verksamhetsområde på befintlig fabrikstomt. Närheten både till högkvalitativ 
naturmiljö och potentialen för ett revitaliserat centrum medför att området skulle 
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 kunna stödja en relativt stor mängd funktioner. Kollektivtrafik finns vid Bjurbacksvä-

gen och över väg 49, som passerar genom södra delen av området. 
 

 
Fagersanna Omvandlingsområde 2 - Fagersanna centrum 
 
Förslaget innebär i praktiken ett aktivt arbete för successiv översyn av detaljplaner för 
ökad funktionsblandning. Längs banvallen i norra delen av området finns utrymme för 
förtätning med bostäder. Frågor som rör naturvärden i anslutning till Örlen, geotek-
niska förhållanden, miljökvalitetsnormer och markföroreningar behöver utredas vidare 
i samband med omvandlingsprocessen. 
  
Omvandlingsområdet berörs i sin helhet av riksintresse för naturvård, Del av Ör-
lendalen och Mölltorpsplatån. Östra delen omfattas av riksintresse för Försvarsmak-
ten, Påverkansområde för buller eller annan risk. Risker för påtaglig skada på riksin-
tressena kommer beaktas vid detaljplanering och dessa ska vara dimensionerande 
för eventuell bebyggelse, närmare utredningar ges hög prioritet. Inom påverkansom-
rådet kan vissa åtgärder medföra skada på riksintresset. Plan-och lovärenden inom 
påverkansområdet ska därför alltid remitteras Försvarsmakten. Kommunal och privat 
kvartersmark. 
  
Förtätningsområden (F) Fagersanna 
Förtätningsområden kan vara en utpekad omvandling av befintliga områden och 
obebyggda fastigheter eller mer renodlad exploatering, företrädesvis i anslutning till 
planlagt område. 
  
FF1 – Börtliden. En småskalig förtätning som anpassas till markens förutsättningar. 
Mellan 4-8 tomter för småhusbebyggelse (villa/radhus) eller mindre ekoby. Söder om 
väg 3008 ligger ett ungt skogsparti i en svag östlig sluttning mot Börtebäcken. Norr 
om vägen ligger Bråbacka med 67 villatomter. I väster ligger Börtlidsstigen med 3 
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 villatomter. Bra kommunikationsläge med busslinje 400 cirka 150 meter från områ-

dets nordvästra hörn. Nära till strandbad (cirka 1km), Ransbergs skola, Ransbergs 
kyrka samt rekreationsområdet Rankås. Avstånd till Tibro tätort cirka 7 km. 
 

 
Fagersanna Förtätningsområde 1 – Börtliden 
 
Omedelbart söder och öster om området finns mycket höga naturvärden, se 55 och 
v15 i naturvårdsprogrammet (Klibbalsumpskog som sträcker sig utmed Börtebäckens 
lopp ut mot sjön Örlen). Öster om Börteäcken öppnar sig en stark kulturmiljö (Rans-
bergs kyrka, Prästberget) och vacker landskapsbild (gammalt kulturlandskap med 
öppen jordbruksmark). I en eventuell detaljplaneprocess regleras grundläggningssätt 
och skydd av naturmark och strandskyddets omfattning utreds. Som för alla känsliga 
miljöer ska hänsyn tas till natur- och kulturvärden vid dimensionering av nybyggnat-
ion. Buller ska hanteras i detaljplan och/eller vid lovgivning. 
Kommunen äger marken. 
  
FF2 - Perstorp. Sedan tidigare planlagt område på privat mark med tio obebyggda 
tomter i norra delen och i viss utsträckning exploateringsbar naturmark i södra delen. 
Området redovisas i första hand som lediga privatägda tomter och i andra hand som 
förtätningsområde. Eventuellt behöver en ny detaljplan tas fram för att möjliggöra 
ytterligare förtätning utöver de avstyckade tomterna, då befintliga värden kan kräva 
ny bedömningar.  
Norr om Örlenvägen finns en detaljplan (laga kraft 2018) för ett nytt bostadsområde 
om 27 tomter samt kommunal badplats. Anläggningsarbetena påbörjas under 2021. 
Föreslagna satsningar i närområdet på gång- och cykelväg samt rekreation skulle 
öka en eventuell bostadsbebyggelses attraktivitet. 
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Fagersanna Förtätningsområde 2 – Perstorp 
 
Markens naturvärden och geotekniska förhållanden utreds i samband med detaljpla-
nering eller enskilda lovärenden. Anslutning till området avses ske från öster.  
Privatägd mark. 
  
FF3 – Millomgården. Förtätningsområde FF3 utgår ur planförslaget efter synpunkter 
i samrådsskedet.  
FF4 – Södra Skeastan. Förtätning av tätort, ny exploatering. Bostadsbebyggelse, 
friliggande eller sammanbyggda småhus eller mindre flerbostadshus. Med genom-
tänkt utformning och lokalisering kan ny bebyggelse dra nytta av och stärka kvalité-
erna i de närliggande grönområdena. Inom området bedöms även en tät bebyggelse 
kunna rymma mellan 25 och 65 bostäder beroende på exploateringsgrad. Området 
är beläget mellan Strandstaden och Väg 49, omedelbart söder om Skeavägen och 
banvallen. Marken består huvudsakligen av ett glest skogsparti med låga naturvär-
den. Lokaliseringen är lämplig för blandad bebyggelse i olika upplåtelseformer för 
målgrupper med olika bostadsbehov. Fler boende i området stärker underlaget för 
service och kollektivtrafik. Närheten till sjön Örlen och kommunägd odlingsbar mark 
och skogsmark är attraktivt för stadsnära odling, mindre handelsträdgård kombinerat 
med boende genom exempelvis en ekobylokalisering, något som kommer utredas 
vidare under arbetet med nyckelprojekt. 
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Fagersanna Förtätningsområde 4 - Södra Skeastan 
 
Hela östra delen av Fagersanna berörs av riksintresse för naturvård, Del av Örlenda-
len och Mölltorpsplatån. Riksintresset kan skadas negativt av bland annat "vägdrag-
ningar, täkt, schaktning, tippning och andra ingrepp som skadar ytformerna samt av 
olämpligt placerad bebyggelse eller andra anläggningar." Hänsyn till befintliga natur- 
och kulturmiljövärden i direkt anslutning till förtätningsområdet kommer att tas vid 
dimensioneringen av eventuell ny bebyggelse.  
  
FF4 omfattas även av riksintresse för Försvarsmakten, Påverkansområde för buller 
eller annan risk. Inom påverkansområdet kan vissa åtgärder medföra skada på riksin-
tresset. Plan-och lovärenden inom påverkansområdet ska därför alltid remitteras För-
svarsmakten. Risker för påtaglig skada på riksintressena kommer beaktas vid detalj-
planering och eventuell bebyggelse, varför närmare utredningar ges hög prioritet. 
Skeavägen är smal och anslutning till området skulle vid en större exploatering kräva 
särskilda hänsyn. Motiveringen stärks för det sedan tidigare existerande förslaget om 
en ny koppling mellan Skeavägen och Mölltorpsvägen (FK2), kopplingen skulle 
öppna upp för ytterligare förtätning i ett bra infrastrukturläge i östra Fagersanna. Bul-
ler från väg 49 samt geotekniska förhållanden behöver redas ut. Kommunen äger 
marken. 
 
Insatsområden och nyckelprojekt 
  
En väsentlig del översiktsplanens genomförandestrategi är insatsområden med 
nyckelprojekt. Ett insatsområde är kopplat till ett eller flera av översiktsplanens teman 
och principer. Insatsområden kan innehålla nyckelprojekt som innebär fysiska åtgär-
der. Det kan också handla om att skapa nya sammanhang och strukturer.  
 
>>>>Exempel på geografiska insatsområden:  

• TIN1 - Stationsområdet: Mindre strategiska och taktiska interventioner och 
tillägg inom och i direkt anslutning till stationsområdet. Närheten till centrum 
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 och områdets storlek och spretighet medger även större tillägg som bostäder, 

omsorgsboenden och samlingslokaler och anläggningar för föreningar, kultur 
och idrott är lämpligt. 

• TIN2 - Gamla Tibro: Omvandling och förtätning av kvarteret Blåmesen. Funkt-
ionsblandat område med bostäder och verksamheter. 

• TIN3 - Det rena reningsverket: Vid förestående ombyggnad och förändring 
av reningsverket skulle anläggningar och dammar exempelvis kunna utformas 
så att de bidrar till ökad biologisk mångfald. 

• TIN4 - Tidandalen: Å-leden stärks med bättre skötsel samt taktiska nyckelpro-
jekt på lämpliga platser såsom badplats vid Ånaplan, grillplats vid Smuleberg 
och andra relevanta satsningar i lämplig skala och omfattning. 

• TIN5 - Gamla Smuleberg: Omvandling av äldre skolområde. Test av olika 
former av bred byggherresamverkan mellan kommun och andra aktörer för 
genomförande av strategiska stadsutvecklingsprojekt.  

• FIN1 - Örlenbadet: Vitalisering, upprustning och utvidgning av den kommu-
nala badplatsens funktioner. 

• FIN2 - Ransbergs skola: Katalysatorer för centrumbildning: Närbu-
tik/självservicebutik, aktivitetsområde, lekplats och andra mötesplatser. 

• FIN3 - Nya Folkparken: Plats för skogslekpark och tätortsnära naturmötes-
plats. 

• FIN4 - Strandpromenad: Ökad tillgänglighet till Örlens södra strand genom 
nya länkar och förbättringar av befintliga gångvägar. 

• FIN5 - Fagersanna centrum: Katalysatorer för centrumbildning: närbu-
tik/självservicebutik, aktivitetsområde, lekplats och andra mötesplatser. Om 
mark kan uppbringas kan lokalisering omsorgsboende vara aktuellt. 

• FIN6 - Skeastans Ekoby: Plats för tätortsnära odling och boende, förvaltning 
av naturmiljö och katalysator för ortsutveckling. 

 
>>>>Exempel på tematiska insatsområden: 

• Hållbarhet och anpassning: Olika fysiska och strukturella insatser för ökad 
resiliens och samverkan. Attraktiva och inkluderande mötesplatser för ökad 
social hållbarhet. 

• Rekreation: Förbättrad tillgänglighet till attraktiva rekreationsområden och 
målpunkter för ökad folkhälsa. 

• Det goda samtalet: Stärkta samverkansplattformar  
 
>>>>Exempel på möjliga nyckelprojekt:  

• Platser för torghandel och bondens marknad (vid Ransbergs nya skola eller 
Tibro stationsområde). 

• Återbruksstation 
• Stärka stråk 
• Attraktiva mötesplatser i centrum 
• (R)ekobyar 
• Nya samverkansplattformar för delningsekonomi 
• Naturlekplatser 
• Utegym 
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LIS-områden i Tibro kommun (Landsbygdsutveckling i strandnära 
läge) 
  
Kartan till höger visar de områden som helt eller delvis ligger inom strandskyddet och 
som kommunen bedömer har intresse för utvecklingen på landsbygden. 
 
1. Fagersanna (förtätning i lämpliga lägen) 
2. Hönsa 
3. Kulabäck 
4. Sånna 
5. Söroset 
  
Mål för LIS 
Tibro kommun ska vara attraktiv att bo och verka i. Inom LIS-områdena ska dispens 
från strandskyddet kunna meddelas efter särskild prövning eller genom upphävande i 
samband med detaljplaneläggning. 
 
Strategier 
Mer omfattande förtätning av bostäder eller verksamheter i LIS-områdena ska alltid 
föregås av detaljplan. Lokaliseringen av bebyggelse inom strandskyddsområden ska 
förutom inom Tibro tätort i första hand ske inom de utpekade LIS-områdena. 
 
Beskrivningen av förslagen 
De områden som pekats ut som sk LIS-områden är huvudsakligen områden som re-
dan är ianspråktagna för bebyggelse men där förtätning kan ske med bostäder eller 
verksamheter. 
  
1 - Fagersanna 
Huvuddelen av tätortsområdet har tagits med då strandskyddet delvis är upphävt 
inom samhället. Förhållandet är svåröverskådligt. Prästberget och Börtebäcken samt 
åkerområdena däremellan ingår ej, då byggnation eller anläggningsarbeten inte är 
aktuella i det området. När äldre detaljplaner med upphävt strandskydd ändras sker 
en omprövning av strandskyddet. Nytt upphävande kan då stödjas på det särskilda 
skäl som LIS-området utgör. 
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Fagersanna sett från nordost 
 
Nuvarande förhållanden  
LIS-områdena utgör tätortsarea enligt kommunens översiktsplan för Fagersanna. 
Örlen och dess stränder har högt värde för naturmiljön och friluftslivet. Den östra de-
len utgör riksintresse, vilket avser den sk Mölltorpsplatåns geologiska formationer. 
Dessa är särskilt utvecklade inom tätortsområdet vid exempelvis Bjurbackskulle. 
Åsen höjer sig över omgivningen och de båda långsidorna åt norr respektive söder är 
branta. Kullen utgör en tydlig randbildning och är ett bra exempel på vad det aktuella 
riksintresset för Örlendalen-Mölltorpsplatån avser att skydda. Inom området finns en-
ligt kommunens lövskogsinventering inga lövskogar av klass 1-2. Lövskog av klass 3 
finns bland annat vid Bråbacka, Perstorp och Skeastan. 
 
Mål 
Kommunen anser att det inom tätortsområdet ska vara förhållandevis lätt att få 
strandskyddsdispens efter prövning i enskilda fall, i förhållande 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 strandområ-
det bör förstärkas. Etableringar inom strandskydd, som avviker från gällande detalj-
plan, ska föregås av detaljplan. 
 
Motiv  
Kommunen ser gärna att Fagersanna, kommunens andra tätort, utvecklas med nya 
bostadsområden, permanentning av fritidshus och nya verksamheter. 
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Konsekvenser för strandskyddet  
Detaljplanekravet för nyetablering innebär att avvägningen mellan etablering och 
strandskyddets syften prövas mer detaljerat i nästa skede innan en åtgärd kommer 
till stånd. Det särskilda skäl som LIS-området innebär kan medföra att delar av 
strandskyddsområdet tas i anspråk för anläggningar och bebyggelse som annars inte 
varit möjliga. 
  
2 - Hönsa 
Utvecklingsområdet har avgränsats till att i princip omfatta den befintliga bebyggelse-
gruppen utmed den gamla landsvägen och den grupp av bostäder och små gårdar 
som ligger väster om Tidan. Hela området ligger sydväst om väg 201. 
  

 
Hönsa 
 
Nuvarande förhållanden 
Samhället Hönsa innehåller ett 40-tal bostadsfastigheter, varav 2-3 är kopplade till 
små brukningsenheter. Numera finns ingen handel eller annan service på orten. I 
Tidan ligger ett vattenkraftverk där vattnet släpps i en delvis grävd kanal. Verket utgör 
vandringshinder för fisk. I Hönsa finns en lokal reningsanläggning och en lokal vat-
tentäkt med reservoar. Området utgör sk sammanhållen bebyggelse. Säkerheten i 
vattenförsörjningen planeras bli förbättrad genom sammankoppling med annan vat-
tentäkt. 
Tidandalen utgör i detta avsnitt ett sk hänsynsområde (lägsta klassen) för odlings-
landskapet. Utmed Tidan har lövskogsbestånd av klass 3 registrerats i kommunens 
lövskogsinventering. Inom det avgränsade området finns i övrigt inga utpekade höga 
natur- eller kulturvärden. Strandskydd gäller i Tidan och 100 meter från respektive 
strand. Den östra stranden med bl a kraftverk och reningsanläggning nås från en liten 
skogsväg mellan broarna. Vägen ligger dels på kraftbolagets mark, dels på annan 
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 privat mark. I övrigt är tillgängligheten låg och begränsas bl.a. av hävdad tomtmark 

som sträcker sig ända fram till vattnet. 
  
Mål 
Kommunen anser att det inom föreslaget område ska vara förhållandevis lätt att få 
strandskyddsdispens efter individuell prövning i enstaka ärenden eller prövning ge-
nom ny detaljplan. 
  
Rekommendation 
Ny bebyggelse för bostäder eller verksamheter bör inte tillkomma inom de sanka de-
larna av Tidans närområde. Det är i första hand på den östra sidan av Tidan som 
byggande inom strandskyddszonen bör tillåtas. På den västra sidan bör enstaka lä-
gen utmed befintliga vägar kunna prövas. All byggnation ska ske med en frizon 
närmast ån. 
  
Motiv 
Kommunen ser gärna att det tillkommer bostäder och verksamheter i Hönsa som lig-
ger väl till ur kommunikationssynpunkt och där de lokala VA-anläggningarna har ka-
pacitet för ett högre utnyttjande. Det finns även planer på att ansluta Hönsa till kom-
munens spillvattennät. 
  
Konsekvenser för strandskyddet 
Tänkbara lägen kan sammanfalla helt eller delvis med strandskyddet. Tillämpning av 
ovanstående rekommendation bedöms innebära att syftet med strandskyddet inte 
skadas. 
  
3 - Kulabäck 
Kulabäcksområdet omges av åkerområden som brukas av intilliggande gårdar. LIS-
området har därför getts en snäv avgränsning mot åkermarken. Utanförliggande 
strandremsa och vattenområde har tagits med. Del av utvecklingsområdet ligger ut-
anför strandskyddet. 
  
Nuvarande förhållanden 
Inom området finns ett 25-tal små fritidshus. Av dessa ligger cirka 20 inom strand-
skyddsområdet. Genom området korsar kommunens överföringsledning för spillvat-
ten. Enstaka fastigheter är anslutna till en befintlig pumpstation. Bebyggelsen utgör 
sk samlad bebyggelse. Strandremsan är bevuxen med nästan uteslutande al som 
har fått klass 3 i kommunens lövskogsinventering. På våren, när vattenståndet i Ör-
len i regel är som högst, översvämmas stora delar av detta område upp till vägen 
öster om de befintliga husen nedanför strandbrinken. I övrigt har inga särskilda na-
turvärden pekats ut inom området. 
  
Mål 
Ambitionen är att området bibehålls för fritidsboende, eventuellt med enstaka förtät-
ningar. Kommunen anser att det inom Kulabäcksområdet ska vara förhållandevis lätt 
att få strandskyddsdispens efter individuell prövning i enstaka ärenden eller prövning 
genom ny detaljplan. 
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 Rekommendation 

Ny bebyggelse för bostäder eller verksamheter får inte tillkomma inom de sanka de-
larna av Örlens strandområde. Etablering av nya fritidshus eller verksamhetslokaler 
ska föregås av detaljplan. Alla hus ska på sikt anslutas till kommunens spillvattenled-
ning. Båtplatser bör samordnas till ett eller möjligen två lägen. 
  
Motiv 
Kommunen ser gärna att området i viss mån förtätas och att det förbättras för fritids-
boende och har för avsikt att reglera byggandet av fritidshus inom området genom 
detaljplan. Hela området kan anslutas till den kommunala spillvattenledning som kor-
sar området. 
  
Konsekvenser för strandskyddet 
Detaljplanekravet för nyetableringar innebär att avvägningen mellan etableringen och 
strandskyddets syften prövas mer detaljerat i nästa skede innan etableringen kom-
mer till stånd. Ovanstående rekommendation bedöms innebära att strandskyddets 
syften inte åsidosätts. 
  
4 - Sånna 
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 varav ungefär hälften inom strandskydds-
området. Vid den norra delen av stranden finns badmöjligheter och mindre båtbryg-
gor. I den södra delen byggde Tibro fiskeklubb 2015 en klubblokal, ett förråd och en 
grillplats, där det förut legat en gammal torvströfabrik. I den södra delen ligger även 
en båthamn för ett 50-tal mindre båtar av typen roddbåt eller eka med liten akter-
snurra. Strandremsan är bevuxen med mestadels al med inslag av asp, björk och 
gran och har betecknats med klass 3 i kommunens lövskogsinventering. Övrig vege-
tation 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. Några fastig-
heter är idag anslutna till kommunens avloppsreningsnät. 
  
Mål 
Området bör i första hand nyttjas för åretruntboende. Fritidsverksamheten med fiske 
och båtliv får gärna utvecklas i området. 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 verksamheter bör inte tillkomma inom de sanka de-
larna av Örlens strandområde. Etablering av nya fritidshus eller verksamheter ska 
föregås av detaljplan. Alla hus bör anslutas till kommunens spillvattennät. 
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 Motiv 

Kommunen ser gärna att området förtätas med enstaka åretrunthus och att frilufts-
verksamheter utvecklas kring badplats och båthamn. Hela området kan idag anslutas 
till det kommunala spillvattennätet tack vare att ledningen går igenom området. 
  
Konsekvenser för strandskyddet 
Detaljplanekravet för nyetableringar innebär att avvägningen mellan etableringen och 
strandskyddets syften prövas mer detaljerat i nästa skede innan etableringen kom-
mer till stånd. Ovanstående rekommendation bedöms innebära att strandskyddets 
syften kan förstärkas i området. 
 
 
  
5 - Söroset 
Området ligger vid sjön Örlens norra spets. Det omfattar i huvudsak Söroset gård 
med närområde, de östra strandsluttningarna ner mot Örlen, strandområdet i norr, 
som är låglänt, och utanförliggande vattenområde. Del av utvecklingsområdet ligger 
utanför strandskyddsförordnandet. 
 

 
Söroset 
 
Mål 
Ambitionen är att området nyttjas för utveckling av besöksnäringen. Enskilda fritids-
hus får inte tillkomma. Kommunen anser att det inom Söroset ska vara förhållandevis 
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 lätt att få strandskyddsdispens efter individuell prövning i enstaka ärenden eller pröv-

ning genom ny detaljplan. 
 
Rekommendation 
Vid eventuella nybyggnader ska iögonfallande placeringar, former eller färger undvi-
kas. Bebyggelse och anläggningar ska förankras i terräng och vegetation. Båtplatser 
bör samordnas till ett eller möjligen två lägen. 
 
Motiv  
Kommunen ser gärna att besöksnäringen utvecklas med gården Söroset, Örlen och 
eventuellt Örlan som bas. 
 
Konsekvenser för strandskyddet  
Eventuell byggnation inom strandskyddsområdet för besöksnäringen bedöms vara 
förenligt med strandskyddets syften om allmän tillgänglighet. Eventuell byggnation i 
det östra sluttningsområdet 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 genom kommunens spillvattennät. Mer omfattande utbyggnad 
ska föregås av detaljplan. 
 
 
Föreslagna kommande arbeten 
  
Tibro kommun arbetar vidare med olika planer, program och projekt i syfte att ut-
veckla tätorter och landsbygden i enlighet med visionen och översiktsplanens intent-
ioner. Kommunens olika förvaltningar väntas samverka för en robust och resilient 
samhällsutveckling där befintlig och kommande bebyggelse hanteras på ett ansvars-
fullt och långsiktigt hållbart sätt. För att lyckas med detta krävs ytterligare strategiskt 
arbete med fördjupningar, tematiska tillägg och projekt. 
  
I enlighet med översiktsplanens riktningsgivande princip Handlingsutrymme för flera 
framtider kan skiftande förhållanden leda till ändrade prioriteringar som exempelvis 
kräver planprogram för exploateringsområden som inte pekats ut i föreliggande plan. 
Kommunen, myndigheter och civilsamhället i stort måste därför vara öppna för konti-
nuerlig dialog för att på ett så följsamt sätt som möjligt kunna bibehålla rådigheten 
och mandatet att värna om samhällsfunktioner, miljö och medborgare.  
  
Nedan listas utan inbördes ordning ett antal insatser som föreslås genomföras senast 
under mandatperioden 2022-2026.  
  

• Planeringsstrategi enligt plan- och bygglagen (skall antas av kommunfullmäk-
tige senast 2 år efter ordinarie val)  

• Grön- och blåstrukturplan 
o Uppdatering av naturvårdsprogram 
o Översyn skogsvårdsplan 
o Parkstrategi 
o Strategi och åtgärdsprogram för Tidandalen 
o Tätortsnära vatten, natur och rekreation 
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o Strandskyddsområden och ny LIS-plan 
• Landsbygdsstrategi 
• VA-plan 
• Planprogram för tillkommande exploateringsområden (vid behov) 
• Klimatanpassningsplan 

o Dagvattenhantering 
o Dricksvattenförsörjning 
o Erosion-, Ras- och skredrisker 
o Åtgärder i befintliga bebyggelseområden 
o Strategier och åtgärder vid nybyggnation 

• Centrumutvecklingsplan 
o Trafik- och parkeringsstrategi 
o Centrumgrupp 
o Åtgärdsprogram för centrum 
o Nyckelprojekt 
o Tibro stationsområde 

 
• Projektmodell för ortsutveckling 

o Förvaltningsövergripande genomförandeorganisation 
o Projektsamordnare 
o Medborgardriven ortsutveckling 
o Nyckelprojekt (se avsnitt Insatsområden och nyckelprojekt under fliken 

Mark och vatten) 
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 Hänsyn 

  
Förordnanden - Strandskydd, Natura 2000, Naturreservat, Naturminne, Fornläm-
ningar, Kyrkor och begravningsplatser, Byggnadsförbud mm längs allmänna vägar, 
Samlade ställningstaganden förordnanden 
Riksintressen - Naturvårdsområden, Energiproduktion, Försvarsmakten, Samlade 
ställningstaganden riksintressen 
Miljökvalitetsnormer - Vatten, luft, buller, Samlade ställningstaganden miljökvalitets-
normer 
Hänsyn risker samt övriga natur- och kulturmiljöer Farligt gods, översvämning 
och skyfall, skredrisker, generellt biotopsskydd, kulturhistoriska vägar, bebyggelse 
och landskap. 
  
Förordnanden 
  
Kommunen ska vid beslut om användningen av mark och vatten i översiktsplanen re-
dovisa hur hänsyn tas till allmänna intressen. De allmänna intressena är natur- och 
kulturvärden, areella näringar, råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter 
samt faktorer rörande miljö, hälsa och säkerhet. Eftersom flera allmänna intressen 
kan överlappa varandra ska avvägningar göras mellan olika allmänna intressen. I av-
snittet redovisas förordnanden och riksintressen som berör kommunen, andra all-
männa intressen samt prioriteringar mellan dessa.  
 
Det är inte möjligt att vid upprättandet av översiktsplanen förutse alla framtida önske-
mål om byggande och andra åtgärder, varför avvägningen mot allmänna intressen i 
många fall måste göras vid varje enskilt ärende framöver. 
 
Förordnanden 
Länsstyrelsen har tillsyn över strandskydd, naturvård och kulturminnesvården i länet. 
Riksantikvarieämbetet har ett övergripande ansvar för kulturminnesvården i landet. 
Trafikverket, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Försvarsmakten och andra myndig-
heter har sina respektive ansvarsområden. 
 
Strandskydd  
Strandskydd syftar, enligt Miljöbalken kap 7,§§ 13-18, till att dels trygga allmänhetens 
tillträde till strandområden för friluftsliv, dels till att bevara goda livsvillkor för växter 
och djur. Inom sådana områden råder bland annat förbud mot uppföra nya byggna-
der, ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som hind-
rar allmänheten från att röra sig där, gräva eller på annat sätt förbereda sådana 
byggnationer samt att utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurlivet.  
  
Sedan 2009 gäller följande för dispensgivning med mera: 

• Kommunerna har ansvar för att besluta om dispenser och upphävande av 
strandskydd i detaljplaner. 

• Kommunerna kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lä-
gen (LIS) där det ska vara lättare att få dispens än generellt. 

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

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519


 

 Tibro kommun                                  
 

ANTAGANDEHANDLING 
       Antagen: 2021-10-25   

Laga kraft: 202x-xx-xx 
 

• Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddsintresset vid kommunal planläggning. 
• Länsstyrelsen kan överpröva kommunala dispenser och upphävande av 

strandskyddet i detaljplan. 
Efter en regeländring 2014 har länsstyrelserna möjligheten att upphäva strandskyd-
det vid små sjöar och vattendrag om området har liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften. 
 
Generellt strandskydd 
Enligt Miljöbalken gäller generellt strandskydd vid sjöar och vattendrag intill 100 me-
ter från strandlinjen.  
 
Utökat strandskydd 
Runt sjön Örlen och Kopparsjön är strandskyddet utvidgat till 200 meter. 
 
Begränsning av strandskyddet 
Generellt strandskydd gäller endast för sjöar och vattendrag som är markerade med 
blå strandlinje på den senaste upplagan av den topografiska kartan. Se extern länk 
till Länsstyrelsens informationskarta här. Där vattendrag övergår till ett enkelstreck 
upphör strandskyddet. 
  
Natura 2000 
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 eko-
logiskt nätverk av skyddade områden i Europa. Natura 2000-områden är skyddade 
enligt 7 kap 27 § Miljöbalken (MB) och utgör riksintresse. Inom kommunen finns fyra 
Natura 2000-områden.  
  
För naturvård inom EU gäller bland annat 1979 års direktiv om bevarandet av vilda 
fåglar (fågeldirektivet), och 1992 års direktiv om bevarande av livsmiljöer, vilda djur 
och växter (habitatdirektivet). 
 
Klassificering 
Natura 2000-områden klassificeras som: 

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

• SPA (Special Protection Area) då de är skyddsvärda enligt fågeldirektivet. 
  

På förslag från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen beslutade regeringen den 30 juni 
1997 att godkänna Ruderskogen som ett Natura 2000-område. Ruderskogen är en 
sumpskog på 32 hektar, belägen söder om Rankås riksintresseområde. 
 
Den 23 maj 2001 beslutade regeringen godkänna Gärebäcken som ett Natura-2000 
område. Bäcken är livsmiljö för bland annat öring och området runt bäcken består av 
löv- och blandskog. 
 
Därefter har beslut tagits om ytterligare två områden, Svebråta-Hedvigsnäs och År-
tekärr. 
 
Natura 2000-objekt har samma skyddsstatus som riksintressen. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519
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Naturreservat 
Ruderskogen är även ett naturreservat enligt 7 kap 4-8 §§ Miljöbalken efter beslut 
av länsstyrelsen 2000-11-16. För del av Rankåsområdet pågår reservatsbildning. – 
Se även riksintressen.  
 
Naturminne 
Två fridlysta ekar på fastigheten Spethult 4:1 utgör naturminne enligt 7 kap 10 § 
MB. 
 
Fornlämningar 
Enligt lagen om kulturminnen är det en nationell angelägenhet att skydda och vårda 
vår kulturmiljö. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot 
kulturmiljön. Fornlämningar är skyddade enligt lag och får inte skadas. Skyddet gäller 
även ej synliga fornlämningar. Varje fornlämning omges av ett respektavstånd av va-
rierande längd som ska beaktas. 
 
Kyrkor och begravningsplatser 
Ransbergs och Kyrkefalla kyrka med tillhörande begravningsplatser, vilka är an-
lagda före 1940, skyddas enligt kulturminneslagen. 
 
Byggnadsförbud mm längs allmänna vägar 
Enskild körväg får inte anslutas till allmän väg utan väghållningsmyndighetens till-
stånd (Trafikverket). Inom 12 meter, vilket kan utökas till 30 eller 50 meter, från ett 
vägområde får inte byggnader uppföras, ej heller tillbyggnader eller annat som kan 
vara till olägenhet för vägen göras utan väghållningsmyndighetens respektive Läns-
styrelsens tillstånd. 
 
Enligt Väglagen § 47 får byggnader, tillbyggnader eller andra anläggningar inte till-
komma utan Länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsen kan bevilja dispens från förbudet 
om byggnaden eller anläggningen inte inverkar menligt på trafiksäkerheten. Inom Ti-
bro kommun ska Länsstyrelsens tillstånd inhämtas om åtgärden ska utföras. 

• Inom 30 meter från vägarna 49 och 201. 
• Inom 12 meter från övriga allmänna vägar. 
• I närheten av korsningar mellan allmän väg och annan allmän väg, större en-

skild väg eller järnväg. 
Inom ett avstånd på 50 meter från ett vägområde får man inte utan Länsstyrelsens 
tillstånd sätta upp skyltar och liknande anordningar. Väglagen gäller inte om bygglov 
krävs eller där en detaljplan utvisar annat. 
  
Dricksvatten 
Vattenskyddsområden finns för alla kommunala vattentäkter utom Hönsa som avses 
läggas ner senast 2024. Det finns en vattenförsörjningsplan från 2011 för Tibro kom-
mun. Vattenskyddsområdenas yttre gräns redovisas i hänsynskartan och översikts-
kartan.  
  
 
 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519


 

 Tibro kommun                                  
 

ANTAGANDEHANDLING 
       Antagen: 2021-10-25   

Laga kraft: 202x-xx-xx 
 Samlade ställningstaganden förordnanden 

• Förordnandena för naturmiljön är viktiga för förståelsen av landskapet och vär-
defulla resurser för att bevara den biologiska mångfalden samt för friluftsliv, 
turism och besöksnäring. 

• Förordnanden gällande kulturmiljön är viktiga för förståelsen av den lokala 
historien och värdefulla resurser för friluftsliv, turism och besöksnäring. 

• Lagstiftningens syfte med strand- och biotopskydden ska beaktas vid plane-
ring och dispensgivning. 

• All planering ska ske så att trafiksäkerheten inte äventyras. 
• Vid exploatering intill biotopskyddat område eller objekt ska Skogsstyrelsen el-

ler Länsstyrelsen rådfrågas om hur området eller objektet påverkas. 
• Vid all planering som kan påverka vägområden eller väganslutningar ska kom-

munen först samråda med Trafikverket. 
• Strandskyddsdispens ska föregås av kvalificerad analys och bedömning. 
• Kommunen ska medge undantag från strandskyddsbestämmelserna när sär-

skilda skäl föreligger. 
• Kommunen ska kunna medge exploatering i de LIS-områden som pekats ut.  
• 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. 

• Verksamheter som påtagligt skadar bevarandeintressen får ej utföras eller eta-
bleras. 

• Länsstyrelsens yttrande ska inhämtas i samband med lokaliseringsprövningar. 
• Dispens från väglagens bestämmelser för byggnation ska endast medges där 

trafiksäkerheten inte åsidosätts. 
• Kommunen ska förse de boende inom verksamhetsområdena med gott och 

friskt dricksvatten. 
• Kommunen ska uppnå en robust vattenförsörjning utan driftstörningar. 

 
 

Riksintressen natur, energi och försvaret 
  
Riksintressen naturvård  
Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel innehåller grundläggande bestämmelser för 
hushållning av mark- och vattenområden. Dessa hushållningsbestämmelser anger 
olika mark- och vattenområden som är av allmänt intresse. Ett riksintresseområde är 
av allmänt intresse och innehåller därutöver nationellt viktiga värden och kvaliteter.  
 
Det finns två olika slag av riksintressen. I Miljöbalkens tredje kapitel anges typer av 
områden som kan vara av riksintresse. Dessa pekas ut av nationella centrala sek-
torsmyndigheter. Miljöbalkens fjärde kapitel pekar ut ett antal specificerade områden 
som med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena i sin helhet är 
av riksintresse. Att ett område är av riksintresse betyder att miljön är skyddsvärd ur 
ett nationellt perspektiv. Det betyder inte att miljön automatiskt är skyddad. Ibland gör 
flera riksintressen anspråk på samma område. De övergripande rekommendation-
erna är att inga åtgärder som medför påtaglig skada på riksintressena ska göras men 
det är kommunens uppgift att väga riksintressen mot varandra. I översiktsplanen ska 
kommunen beskriva hur riksintressena tillgodoses. Här redovisas samtliga 
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 riksintressen som berör Tibro kommun. Inga konflikter mellan riksintressen anses 

vara betydande. 
 
Därefter följer kommunens ställningstaganden och strategier för att tillgodose respek-
tive riksintresse. 
  
OBSERVERA: Ett antal myndigheter ser under 2020 över sina respektive riksintres-
sen med det uttalade uppdraget att kraftigt reducera omfattningen av såväl antalet 
anspråk på områden av riksintresse som dessa områdens samlade areella utbred-
ning. 
 
I uppdraget ingår att: 

• se över och precisera kriterierna för vilka områden som ska anses vara av 
riksintresse enligt 3 kap. 6–8 §§ Miljöbalken, och 

• utvärdera om de nuvarande anspråken på områden av riksintresse enligt 3 
kap. 6–8 §§ Miljöbalken motsvarar de kriterier som tas fram samt ta ställning 
till om dessa anspråk behöver ändras. 

Berörda myndigheter är Naturvårdverket, Riksantikvarieämbetet, Statens Energimyn-
dighet, Tillväxtverket och Trafikverket. Boverket ska samordna översynen. 
  
Tibro kommun avvaktar myndigheternas utredning. Innehåll och ställningstaganden 
kan därför ändras under planprocessen fram till granskning, men eventuellt även 
fram till antagandeskedet. 
  
Naturvårdsområden  
EU har skapat ett särskilt ekologiskt nätverk för att värna om biologisk mångfald, Na-
tura 2000. Dessa områden är värdefulla naturområden som ska skyddas för framti-
den. Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden. 
 
Natura 2000-områdena innehåller livsmiljöer eller arter som listas av EU:s habitatdi-
rektiv eller EU:s fågeldirektiv. Centralt är att dessa naturskyddade områden vårdas 
väl och att de så långt som möjligt är tillgängliga för allmänheten.  
 
För de särskilda bevarandeområdena ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgär-
der för bevarande. Åtgärderna kan till exempel bestå i bildandet av naturreservat och 
upprättande av skötsel- eller bevarandeplaner. Länsstyrelsen upprättar och uppdate-
rar bevarandeplaner till Natura 2000-områdena. Ingrepp som på ett betydande sätt 
kan påverka miljön i ett Natura 2000-område kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Detta gäller även för åtgärder och verksamheter som ligger utanför ett Natura 2000-
område, om de kan påverka naturtyper och arter inom området. Det är vanligt att Na-
tura 2000-områden samtidigt är naturreservat. 
 
I kommunen finns i nuläget fyra Natura 2000-områden. Dessa ska skyddas mot åt-
gärder som påtagligt kan skada områdena, vilket betyder att planläggning, byggande 
eller andra exploateringsföretag bara kan komma ifråga om det kan ske med hänsyn 
till Natura 2000-områdena. Länsstyrelsen anser att några av områdena är i behov av 
ett utökat skydd i form av naturreservat. 
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 Avvägning och ställningstagande  

Värdena knutna till kommunens Natura 2000-områden är en stor tillgång för kommu-
nen och Tibro kommun har för avsikt att värna dessa. Många av områdena är också 
utpekade som exempelvis riksintresse för naturvård eller överlappas av andra skydd 
såsom naturreservat. I översiktsplanen pekas ingen ny exploatering ut i Natura 2000-
områden. 
  

• Del av Örlendalen och Mölltorpsplatån – Karlsborgs och Tibro kommuner 
NRO 14077 
Tappningsväg för Baltiska issjön. Randbildningar med komplicerad uppbygg-
nad, värdefulla för tolkningen av inlandsisens avsmältning. Mycket tydliga 
strandbildningar på olika nivåer. 
Naturgeografisk region: 23, Skogslandskapet i Tiveden – Tylöskogen – 
Kolmården. 
Värdeomdöme: Tappningszon för Baltiska issjön med isälvsdelta och 
strandhak. Representativ naturbetesmark vid Årtekärr. Bitvis art- och individ-
rika växtsamhällen i naturbetesmarkerna med arter som kattfot, jordtistel, darr-
gräs, stagg, svinrot och fältgentiana. 
Huvudkriterier: A, C 
Stödkriterier: Kontinuitet, representativitet, raritet, nyckelområde 
Förutsättningar för bevarande: Fortsatt jordbruk med åkerbruk, betesdrift i 
naturbetesmarker och skötsel av landskapselement. Önskvärt är restaurering 
av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Skogsbruk med fortsatt stor natur-
vårdshänsyn i skyddsvärda biotoper i skogen och i områden där förutsättning 
finns för dessa. 
Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd jord-
bruks-/betesdrift, igenväxning, skogsplantering på jordbruksmark, energi-
skogsodling på olämpliga ställen, spridning av gifter eller gödselmedel utanför 
åkermark, vägdragningar, täkt, schaktning, tippning och andra ingrepp som 
skadar ytformerna samt av olämpligt placerad bebyggelse eller andra anlägg-
ningar. 
Säkerställande och internationell status: Området berörs av Natura-2000 
område (art- och habitatdirektivet). 
  

• Rankåsområdet – Tibro kommun NRO-14-091 
Isälvsavlagringar med varierande ytformer, bland annat dödisgropar, raviner 
och åsar. Extrema hydrologiska förhållanden. Källkärr, källgölar och barrsump-
skogar. Intressant våtmarksflora. 
Naturgeografisk region: 23, Skogslandskapet i Tiveden – Tylöskogen -– 
Kolmården. 
Värdeomdöme: Område med särpräglade isälvsavlagringar som åsar, dödis-
gropar m m som ger upphov till många ytliga grundvattenutlopp. Bäckängen är 
ett flikigt våtmarkskomplex som är representativt för den naturgeografiska reg-
ionen. På Ruder finns ett stort sumpskogskomplex med många kraftigt källpå-
verkade kärr med artrik flora. Ett stort källkärr finns också vid Mossås. I Gäre-
bäcken finns en rik bottenfauna med bland annat flodpärlmussla. Naturvär-
dena är knutna till mångformigheten, hydrologin, floran, faunan, naturskogarna 
och belägenheten i ett geomorfologiskt intressant område. 
Förutsättningar för bevarande: Områdets i huvudsak oexploaterade karaktär 
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 bibehålls. Vissa sumpskogar och kärr bör lämnas till fri utveckling. Skogsbruk 

för övrigt med fortsatt stor naturvårdshänsyn i skyddsvärda biotoper i skogen 
och i områden där förutsättning finns för dessa. Bevarandet av våtmarkernas 
värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dikning, markavvattning, vat-
tenreglering, dämning och torvtäkt. 
Naturvärdena påverkas negativt särskilt av täkt, schaktning, tippning eller 
andra markarbeten som påverkar ytformerna eller vattenförhållandena. Skogs-
bruk vid vattendrag, vägdragningar eller bebyggelseexploatering kan medföra 
risk för skador på hydrologiska värden. Bland andra verksamheter, som kan 
missgynna naturvärdena, kan nämnas vattenuttag och föroreningar. 
Säkerställande och internationell status: Området berörs av Natura-2000 
områden (art- och habitatdirektivet) samt naturreservatet Ruderskogen. 
  

• Tidan Habolstorp – Tolsby -– Tibro, Skövde, Hjo kommuner NRO-14-090 
Stora arealer betad våtmark. Översvämningsmarker. Värdefull fågellokal. In-
tressant flora och kulturlandskap. 
Naturgeografisk region: 22a Götalands centrala slättbygder, Vänerslätterna. 
Värdeomdöme: Representativa naturbetesmarker i form av öppna hagmarker 
och betade sötvattenstrandängar med lång kontinuitet som tidigare ängsmark. 
Bitvis art- och individrika växtsamhällen i naturbetesmarkerna med arter som 
kattfot, backsippa, slåttergubbe, smörbollar, vattenblink, hästsvans, strandve-
ronika och atlantmaskros. Viktig rastlokal för vadare och änder. 
Huvudkriterier: A, C 
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, kontinuitet, representativitet, funktion 
Förutsättningar för bevarande: Fortsatt jordbruk med åkerbruk, bete av na-
turbetesmarker och skötsel av landskapselement. Önskvärt är restaurering av 
igenvuxna slåttermader och naturbetesmarker. 
Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd jord-
bruks-/ betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, sprid-
ning av gifter eller gödselmedel utanför åkermark, vägdragningar, igenväxning 
av strandängarna samt rensning, dikning eller andra vattenföretag samt 
olämpligt lokaliserad eller anpassad bebyggelse och andra anläggningar. 
Andra exempel på verksamheter som kan påverka naturvärdena negativt är 
täkt, schaktning, tippning och andra markarbeten. 
Säkerställande och internationell status: Området berörs av Natura-2000 
område (art- och habitatdirektivet). 
  

• Degermossen och Store mosse – Tibro, Skövde och Töreboda kommu-
ner NRO- 14-076 
Degermossen ligger i huvudsak inom Skövde och Töreboda kommuner, i prin-
cip helt utanför Tibro kommungräns. 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. 
Naturgeografisk region: 22a, Götalands centrala slättbygder, Vänerslätterna 
Värdeomdöme: Degermossen är ett ovanligt stort myrkomplex med flera hyd-
rologiskt orörda och botaniskt intressanta laggar och dråg samt ett rikt fågelliv. 
Store mosse är också en stor mosse med väsentligen orörda mosseplan ge-
nomskurna av sluttande mossar. 
Huvudkriterier: A, B, D 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b8198795424640a2a266a80b170ac519
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 Stödkriterier: Storlek, mångformighet, naturlighet, kontinuitet, representativi-

tet, nyckelområde, funktion. 
Förutsättningar för bevarande: Skogsbruk med fortsatt stor naturvårdshän-
syn i skyddsvärda biotoper i skogen och i områden där förutsättning finns för 
dessa. Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyd-
das mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av 
sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras. 
Områdets värden kan påverkas negativt av: Täkt, schaktning, tippning och 
andra markarbeten, vägdragningar samt olämpligt lokaliserad bebyggelse och 
andra anläggningar. 
  

• Ruderskogen Naturreservat Natura 2000 
Natura 2000 och Habitatdirektivet Ruderskogen 
Kvalitet: Område som kommit fram via nyckelbiotops- och sumpskogsinvente-
ringen samt arbetet med Västergötlands flora. 
Karaktär: Stort, sammanhängande sumpskogsområde med sumpblandskog 
av örttyp. Det innehåller flera nyckelbiotoper. I området ingår flera källor och 
översilade marker. Stora bestånd finns av bland annat myskmadra, dvärghäx-
ört och slankstarr. 
Säkerställande och internationell status: Området omfattas av EU-direktivet 
för Natura-2000 område (art- och habitatdirektivet).  

 
Riksintresse energiproduktion 
Det är Energimyndigheten som ansvarar för riksintressen för energiproduktion som 
regleras enligt 3 kap. 8§ miljöbalken. 
  
Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar med beteckningen regionalt elnät och 
lokalt elnät med en spänningsnivå på 0,4 kV till 145 kV, både ledning i luft och led-
ning i mark inom kommunen. Vid ändringar och tillägg i bebyggelsen eller infrastruk-
tur i kommunen ska riktlinjer och synpunkter från ledningsrättshavaren följas i den ut-
sträckning som krävs för att tillgodose en trygg och leveranssäker eldistribution. Hän-
syn ska alltid tas till att det krävs både nya och förändrade intrång i geografin för att 
framtidssäkra den del av infrastrukturen som berör eldistribution. 
  
Vid bildande av nya naturområden, t.ex. naturreservat, Natura 2000-områden och 
vattenskyddsområden, gäller att restriktionerna inte får förhindra ledningshavaren att 
utföra de återkommande drift- och underhållsåtgärder som man är ålagda att utföra 
bl.a. enligt gällande föreskrifter samt åtgärder som erfordras vid pågående driftstör-
ning. 
  
Vid planering av nya biotopskyddsområde måste hänsyn tas så att dessa inte omfat-
tar ledningsgatan. 
  
Vindkraft 
Sedan år 2013 finns ett område söder om Fagersanna av riksintresse för vindbruk i 
kommunen. Kommunen avser att vid kommande aktualisering av översiktsplanen att 
se över det tematiska tillägget för vindbruk. I dagsläget står riksintresset för energi-
produktion i konflikt med Försvarsmaktens riksintresse "Stoppområdet för höga ob-
jekt", vilket innebär att vindkraft är en lågt prioriterad fråga för kommunen. 
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Riksintresse vindbruk, Energimyndigheten 
 
Riksintressen Försvarsmakten 
Försvarsmakten ansvarar, i enlighet med förordningen om hushållning med mark- 
och vattenområden (1998:896), för riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 
9§ miljöbalken). Försvarsmakten är som sektorsmyndighet ansvarig för att identifiera, 
samråda om, besluta om och presentera underlag för dessa riksintresseanspråk. För-
svarsmakten ser årligen över och reviderar vid behov riksintressen för totalförsvarets 
militära del. Försvarsmakten fattade beslut om nu gällande riksintressen och områ-
den av betydelse för totalförsvarets militära del den 18 december 2019. I begreppet 
militär del ingår även andra myndigheters områden och verksamhet såsom FOI, FRA 
och FMV, varför Försvarsmakten företräder även dessa vad gäller riksintressen och 
samhällsplanering. De riksintressen som påverkar kommuner, länsstyrelser eller 
andra aktörer i plan- och lovärenden eller tillståndsärenden redovisas i Försvarsmak-
tens riksintressekatalog. Dessa redovisas länsvis och aktuellt underlag finns bland 
annat tillgängliga på Försvarsmaktens hemsida: www.forsvarsmakten.se/riksin-
tressen. 
  
Riksintressen för totalförsvarets militära del 
Riksintressen 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 öppet, dels områden 
som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spa-
nings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges 

http://www.forsvarsmakten.se/riksintressen
http://www.forsvarsmakten.se/riksintressen
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 kommuner är i olika omfattning berörda av riksintressen. Försvarsmakten redovisar 

även områden av betydelse enligt 3 kap 9 § första stycket. 
  
I de flesta fall medför den verksamhet som konstituerar riksintresset (ex. skjut-, 
spräng-, flygverksamhet, radar, sensorer, kommunikationsanläggningar etc.) en om-
givningspåverkan som redovisas i form av ett påverkansområde. Utbredningen av de 
olika påverkansområdena finns redovisade i riksintressekatalogerna och i det digitala 
kartunderlaget här till höger. Utifrån Boverkets inrådan har Försvarsmakten ändrat 
benämningen influensområde till påverkansområde. 
  
I dessa påverkansområden måste Försvarsmakten genom granskning av exempelvis 
planer och lovansökningar kunna säkerställa att ny bebyggelse eller andra åtgärder 
inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresse eller område av betydelse för total-
försvarets militära del. Granskningen utgår från depåverkansfaktorer som har bety-
delse för bedömningen av påverkan i varje enskilt fall. Vilka remisser Försvarsmakten 
vill få in i påverkansområdena finns att läsa i aktuell riksintressekatalog. 
  
För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekre-
tess och inte alls kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde 
för objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 45 me-
ter inom sammanhållen bebyggelse. Definitionen för vad som är sammanhållen be-
byggelse i detta sammanhang utgår från Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 
000. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt ska skickas på remiss till 
Försvarsmakten, även detaljplaner och bygglov. 
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Riksintressen för totalförsvarets militära del i Tibro kommun: 
Nedan listas vilka riksintressen eller påverkansområden för riksintressen som ligger i 
en annan kommun, för totalförsvarets militära del som finns öppet redovisade i Tibro 
kommun. 
  

• Påverkansområde för buller eller annan risk för riksintressen i Karlsborgsom-
rådet. 

• Stoppområde för höga objekt och MSA-område för riksintresset Karlsborgs 
flygplats, omfattar hela kommunens yta. 

 
Påtaglig skada på riksintressena bedöms uppstå då åtgärder medför direkta eller in-
direkta begränsningar i vilken verksamhet som kan utföras på skjutfältet. Exempel på 
åtgärder som kan medföra påtaglig skada är: 

• Uppförande av ny, alternativt större förändringar av befintlig, störningskänslig 
bebyggelse inom det område som utgör påverkansområde för buller eller an-
nan risk. 

• Förändringar i infrastruktur i närområdet som på något sätt påverkar möjlighet-
erna att transportera fordon, materiel eller personal till fältet och dess närom-
råden. 

• Införande av begränsningar såsom områdesskydd som på något sätt förändrar 
möjligheterna till nyttjande av riksintresseområdet, genom exempelvis be-
gränsningar i tillståndspliktig verksamhet, uppförandet av anläggningar m.m. 

• Planer och bestämmelser som uppmuntrar till friluftsliv inom påverkansområ-
det för buller eller annan risk. 

• Uppförandet av höga objekt inom område som utgör område med särskilt be-
hov av hinderfrihet. 

Närmare beskrivningar av påverkansområden och deras värden finns att läsa i aktu-
ell riksintressekatalog. 
  
Vid Fagersanna föreslås ett utredningsområde (FU2) och ett exploateringsområde för 
bostäder (FF4) inom påverkansområde för buller eller annan risk. Inom påverkans-
området kan vissa åtgärder medföra skada på riksintresset. Alla plan- och lovären-
den inom påverkansområdet ska därför remitteras Försvarsmakten för 
bedömning av om åtgärderna kan innebära skada. 
  
>>>>Samlade ställningstaganden riksintressen 

• Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada det 
aktuella intresset. 

• Viss exploatering bör kunna ske förutsatt att riksintresset inte skadas påtagligt. 
• Vid målkonflikter mellan olika riksintressen såsom energiproduktion gentemot 

totalförsvarets militära del ska företräde ges Försvarsmaktens intressen.  
 
>>>>Rekommendationer gällande riksintressen 
>>>>Generellt 
  

• Åtgärder som påtagligt kan skada de aktuella riksintressena ska inte medges. 
Sådana åtgärder kan bestå i husbyggnation, fyllning, schaktning, dikning, täkt-
verksamhet, vindkraftverk, vägar med mera. I den mån kommunal 
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 tillståndsprövning blir aktuell ska kommunen före beslut samråda med Läns-

styrelsen och där så behövs, Försvarsmakten. Det ska bland annat avgöras 
om den fortsatta handläggningen av ärendet kräver detaljdokumentation av till 
exempel geovetenskapliga intressen, tekniska analyser med mera för den ak-
tuella åtgärden och platsen. 
  

• Nya grustäkter ska inte tillåtas. Fortsatta grusuttag får därför förekomma end-
ast 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 be-
handlas mycket restriktivt. 

  
Örlendalen – Mölltorpsplatån 
Del av området Örlendalen-Mölltorpsplatån kan eventuellt komma att påverkas av 
framtida exploateringar. Stor hänsyn ska tas till riksintresset. Samråd ska ske med 
Länsstyrelsen tidigt i planprocessen. 
 
Rankås 
I Rankåsområdet ska tillkommande bebyggelse endast tillåtas för fritidsintressets el-
ler de verksamma företagens behov. Bostadsbyggande kan därutöver medges i an-
slutning till befintlig bostadsbebyggelse. 
 
Fritidsintressen ska på lämpligt sätt kombineras med riksintresset genom att anlägg-
ningar för det rörliga friluftslivets behov förläggs så att skador på de geologiska och 
biologiska intressena minimeras. 
 
Habolstorp – Tolsby 
I området utmed Tidan ska ingen täktverksamhet tillåtas. Tillkommande bebyggelse 
ska medges endast i samband med pågående markanvändning. 
 
Ruderskogen 
Exploatering ska inte tillåtas inom detta område. 
Miljökvalitetsnormer 
  
Miljökvalitetsnormer är ett begrepp som sätter en bindande gräns för ett miljötillstånd 
som ska följas vid eller efter en viss tidpunkt. Det är fråga om ett juridiskt styrmedel 
som tar sikte på tillståndet i miljön. En miljökvalitetsnorm fastställs utifrån kunskap 
om vad som utgör en föroreningsnivå eller störningsnivå som människor, miljö och 
natur kan utsättas för utan större påverkan. En miljökvalitetsnorm är inte en nivå som 
är acceptabel att sträva efter utan målsättningen ska vara att en god miljö ska upp-
rätthållas eller förbättras. 
  
Miljökvalitetsnormer infördes med miljöbalken år 1999. Det finns idag miljökvalitets-
normer för: 

• vattenkvalitet 
• buller 
• utomhusluft 
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 Det är främst myndigheter och kommuner som ansvarar för att miljökvalitetsnor-

merna följs. Verksamhetsutövare har dock ett visst ansvar då de är skyldiga att ha 
kunskap om den miljöpåverkan som verksamheten genererar. 
  
Vatten 
En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en så kallad vattenförekomst 
ska ha nått vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå 
det som inom vattenförvaltning kallas god status. En norm anger en lägstanivå. Vat-
tenförekomsten får alltså inte påverkas av en verksamhet på så sätt att kvaliteten blir 
sämre än den status som anges i normen. Det är vattendelegationen vid Vattenmyn-
digheten i respektive distrikt som beslutar om miljökvalitetsnormerna för en vattenfö-
rekomst. Genom normerna ställer delegationerna krav på ekologisk och kemisk kvali-
tet i ytvatten, och krav på kemisk kvalitet och vattentillgång för grundvatten. Miljökva-
litetsnormerna beslutades 2009 av vattendistrikten och avser kvalitetskrav för olika 
vattenförekomster. Tibro kommun är med i Tidans respektive Örlens vattenvårdsför-
bund där kommunen diskuterar frågor rörande miljökvalitetsnormerna inom respek-
tive vattenförekomst med andra kommuner och verksamhetsutövare.  
  
Kommunen lät utarbeta en vattenförsörjningsplan (SWECO 2011-06-26) som syftar 
till att trygga dricksvattenförsörjningen i kommunen på lång sikt. Planen innehåller en 
redovisning av kapacitet, vattenkvalitet, hot och skydd för potentiella och prioriterade 
sjöar och grundvattenförekomster samt rekommendationer för prioriterade objekt, 
sjön Örlen och tre stora grundvattenförekomster. Bedömningar av risken för påver-
kan på sjöar och vattendrag från bygg- och anläggningsarbeten görs från fall till fall i 
samband med detaljplanering, lovgivning och strandskyddsdispensärenden.  
  
En kommunal vattenplanering bör resultera i ett helhetsgrepp på vattenfrågorna och 
skapa en struktur för arbetet i kommunen och en handlingsplan för att nå god ekolo-
gisk, kemisk och kvantitativ status på grund- och ytvatten i kommunen. Planen ska 
skapa en struktur för arbetet med vattenfrågorna samt fungera som vägledning och 
beslutsunderlag för bland annat planläggning, tillståndsprövning och kommunala pro-
jekt.  
  
Den gemensamma vattenplanen för Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner som beslu-
tades i Miljönämnden Östra Skaraborg 2018 redovisar ett antal åtgärder som Tibro 
kommun behöver genomföra för att uppnå och följa miljökvalitetsnormerna: 
  

• Ta fram en VA-plan. 
• Ta fram en dagvattenplan. 
• Örlens avrinningsområde ska skyddas och ges extra hänsyn för att säkerställa 

en god vattenkvalitet för framtida vattentäktsverksamhet. Avfallsdeponier, in-
dustrier och djurhållning innebär en risk för att miljöfarliga ämnen utlakas och 
förorenar sjön. 

• Upprätta vattenskyddsområden för grundvattenförekomsterna Hönsa och 
Lokaåsen Nyholm (område B och D i vattenförsörjningsplanen). 

• Uppdatera vattenskyddsområdena för de befintliga vattentäkterna Segerstorp, 
Karlshaga och Fagersanna enligt nu gällande rekommendationer. 

• Successivt minska belastningen på Tidan genom att minska eller fördröja di-
rekta dagvattenutsläpp. 
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• Utreda kommunens möjligheter till reservvattenförsörjning. 
  
Grundvatten 
Grundvattentillgången är mycket stor inom en stor del av kommunen, framförallt inom 
den östra delen där områdena innehåller mycket sand och grus. På dessa ställen är 
det lätt att producera en stor mängd dricksvatten av god kvalitet. De kommunala vat-
tentäkterna finns inom dessa områden. Den västra delen av kommunen består av 
mark med måttlig grundvattentillgång. I detta område består marken av jordlager med 
låg genomsläpplighet. Det innebär att det mesta av grundvattnet strömmar till områ-
det under dessa jordlager eller finns i sprickbildningar i berggrunden. I kommunens 
nordöstra del finns ett antal mindre områden med liten eller ingen grundvattentill-
gång. Detta beror på att urberget ligger strax under de översta jordlagren. 
  
Ytvatten 
Sjön Örlen, med sin storlek på cirka 1400 hektar, är kommunens största sjö och upp-
tar cirka 8 % av kommunens yta. Örlen har ett största djup på cirka 25 meter. Syre-
halterna är relativt låga i bottenvattnet. I övrigt finns ett tiotal mindre sjöar i kommu-
nen, de flesta av dessa finns i skogsbygden. Ån Tidan rinner in i kommunen från sö-
der, på en höjd av cirka 115 meter över havet, och ut i norr på en höjd av cirka100 
meter över havet. Tidans längd inom kommunen är cirka 17 kilometer. Utöver Tidan 
finns i kommunen ett flertal mindre åar och bäckar, däribland Gärebäcken som rinner 
ut i Tidan.  
  
I Tibro omfattas vattendragen Örlan, Ebbetorpsbäcken (heter Slättåsabäcken i Tibro), 
Tidan, Gärebäcken och Klämmabäcken, sjön Örlen samt de fyra stora grundvattenfö-
rekomsterna av fastställda miljökvalitetsnormer enligt tabellen nedan. Ebbetorpa-
bäcken (Slättåsabäcken) och Klämmabäcken rinner en mycket kort sträcka inom Ti-
bro kommun och bedöms inte tillföras föroreningar av betydelse inom dessa del-
sträckor. 
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Vattenstatus 
Med ett undantag i Tibro-Segerstorp (otillfredsställande kemisk status) har kommu-
nens grundvattentillgångar i båda vattendistrikten god kvantitativ och kemisk status 
enligt Vattenmyndighetens redovisning. Vad gäller ytvattenförekomsterna är läget 
omvänt, då bara Tidan uppnår God kemisk status för sträckan uppströms TIbro tätort. 
Örlen uppnår inte god ekologisk status på grund av låga syrehalter och att det finns 
vattenkraft vid Forsvik. Påverkanskällan till de syrefattiga förhållandena är inte fast-
ställd men kan bero på så kallad brunifiering, vilket bland annat ger ökade halter av 
organiskt material. Örlen är näringsfattig men en ökning av näringstillförseln till vatt-
net kan ge upphov till ökad vasstillväxt och blomning av blågröna alger. Näringsäm-
nena kommer bland annat från jordbruk, enskilda avlopp och trädgårdar. Beteck-
ningen ”måttlig” för den ekologiska statusen i Örlan, Tidan och Gärebäcken orsakas 
av att det finns vandringshinder för fisk i dessa vattendrag. För Gärebäcken uppges 
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 även försurning och främmande arter (signalkräfta). Den kemiska statusen för Tidan 

inom Tibro kommun är i hög grad beroende av det som händer i kommunerna upp-
ströms Tibro. 
  
Kvalitetskrav för vattenförekomster 
Aktuellt åtgärdsprogram innebär att majoriteten av kommunens ytvattenförekomster 
ska uppnå hög eller god ekologisk status och god kemisk status under 2021, för del 
av Tidan gäller 2027-12-22. För en grundvattenförekomst (Tibro – Segerstorp) finns 
föreskrivet att den ska uppnå god kvantitativ och kemiskt status senast 2027-12-22. 
För övriga saknas målår. 
  
Buller 
I förordningen om omgivningsbuller ställs krav på att Trafikverket och kommuner med 
mer än 100 000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart 
femte år. Naturvårdsverket ansvarar för att sammanställa och redovisa kartläggning-
arna och åtgärdsprogrammen till EU-kommissionen. Med förordningen infördes även 
en miljökvalitetsnorm för buller, ett slags målsättningsnorm: det ska eftersträvas att 
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Normen följs när 
strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 
  
Det är i första hand kommuner och myndigheter som ansvarar för att miljökvalitets-
normer följs. I Tibro ansvarar Miljösamverkan Östra Skaraborg för tillsynen enligt mil-
jöbalken och samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar bullerrelaterade frågor enligt 
plan- och bygglagen vid detaljplanering och i bygglovsärenden. Verksamhetsutövare 
ska i sin tur genom sin egenkontroll sträva efter att begränsa bullerstörningar. 
 
Även i mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan vara 
att begränsa buller. Detta styrs bland annat av de allmänna hänsynsreglerna i miljö-
balken och reglerna om egenkontroll, tillsyn och prövning. Regler om att begränsa 
buller finns också i annan lagstiftning. 
  
De bullerstörningar som förekommer inom Tibro kommun är mestadels orsakade av 
trafiken på gator och vägar. Då trafikmängderna är relativt små i Tibro utgör trafikbul-
ler i allmänhet inte något stort problem. En enklare kartanalys av vägnätet som bul-
lerkälla redovisas nedan.   
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Bullerutredning Länsstyrelsen 2016 med skala från 0-1, där 0 (gröna områden) anger 
tystare områden 
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Inom kommunen finns utöver vägtrafik ett fåtal verksamheter som generar påtagliga 
bullerstörningar. I Tibro tätort finns ett aktivt sågverk inom verksamhetsområdet 
Södra Baggebo där närheten till bostadsområden i Hörnebo medfört klagomål. Verk-
samhetsutövaren har i samråd med Miljösamverkan Östra Skaraborg genomfört 
vissa bullerdämpande åtgärder. Utanför tätbebyggt område finns bland annat ett såg-
verk i anslutning till Breviksvägen, skjutbanor samt Tibro motorstadion. 
  
Försvarsmaktens militära verksamhet i Karlsborg orsakar störande buller genom flyg-
fält och skjutfält, framförallt i Fagersannaområdet, som ligger i start- och landningsba-
nans förlängning. Påverkansområdet gäller östra änden av tätorten mellan Rotevä-
gen och Skeastan. 
  
De bullerkällor som har störst påverkan redovisas i kartan intill samt i översiktskartan. 
  
Bullersituationen studeras i samband med detaljplaneläggning, utredningar och vid 
enskilda klagomål. Åtgärder vidtas där skadliga effekter på människors hälsa kan be-
faras. 
  
Luft 
Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på män-
niska och miljö. Till de viktigaste luftföroreningarna räknas kväveoxider, aerosoler 
(små partiklar), polyaromatiska kolväten (PAH), svaveldioxid och marknära ozon. I 
förbränningshänseende förekommer även så kallade PM, det vill säga luftburna par-
tiklar. Dessa partiklar kan ha olika storlek och således olika farlighet vid inandning. 
  
De svenska miljökvalitetsnormerna för uteluft är stadgade i miljöbalken och är base-
rade på EU-direktiv. Det finns miljökvalitetsnormer som inte får överskridas och såd-
ana som endast får överskridas i viss utsträckning. 
  
Normerna är framförallt applicerbara i storstadsområden. I Tibro kommun görs be-
dömningen att gällande miljökvalitetsnormer inte överskrids för utsläpp av olika äm-
nen i luften. Kommunens intention att verka för satsningar som ökar det kollektiva re-
sandet och minskar trafikökningen bedöms bidra till lägre utsläpp och måluppfyllelse. 
Störst effekt bedöms uppnås genom teknikutvecklingen av våra fordon, vilket sker 
oberoende av kommunen. Det förestående skiftet mot eldrivna fordon väntas också 
ge tydliga utslag på kommande mätningar. En större mängd distansarbete innebär 
också minskade persontransporter. 
  
Utsläppskällor i Tibro kommun 
Vägtrafik: Väg 49 och 201 går genom Tibro kommun. Vägarna passerar på varsin 
sida om Tibro tätort. Närmaste bostadshus ligger cirka 8 meter från vägmitt. Ga-
turummet är öppet och välventilerat. Årsdygnstrafiken genom Tibro tätort är 4700 for-
don på väg 49. 
Punktkällor: I Tibro kommun finns inga punktkällor som rapporterar utsläpp till Natur-
vårdsverket. 
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 Spridningsberäkningar för kväveoxider (summan av NO och NO2) från vägtrafiken 

ger följande bild för Tibro: 

 
Spridningsberäkningar för Kväveoxider 2014-2018 (utdrag Luft i västs rapport 2020) 
  
Utsläppen av kväveoxider och partiklar härrör i hög grad från trafiken. Kväveoxider 
och solljus bildar indirekt marknära ozon. Mätningar 2002, 2010 och 2014 visar på 
mycket låga värden i Tibro tätort även vid de mest utsatta stråken. Utsläpp av flyktiga 
organiska ämnen och bensopyren härrör både från trafiken och från industrier, till ex-
empel lackeringsanläggningar. Förbränning av lösningsmedel är ett exempel på åt-
gärd som minskar dessa utsläpp. Kommunen verkar för förbättrad rening av utsläpp i 
luften i samband med bygglov och andra tillstånd. 
Hänsyn risker och natur- och kulturmiljöer 
  
Farligt gods 
Länsstyrelsen har fattat beslut om vilka vägar som rekommenderas för transporter av 
farligt gods. I Tibro utgör väg 49 och 201 så kallade sekundära leder för transport av 
farligt gods. Kommunen har alltid ett ansvar för att beakta risker kring vägar, oavsett 
om de är rekommenderade som farligt godsleder eller inte och alla vägar är tillåtna 
för transport av farligt gods, om det inte finns en lokal trafikföreskrift som begränsar 
detta. Utrednings- och omvandlingsområden innebär inte automatiskt nyetableringar. 
För utredningsområden (se fliken Mark och vatten) som i någon del är belägna inom 
150 meter från en farligt godsled gäller särskilda hänsyn för kommande planarbeten. 
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 Övriga utpekade områden har samtliga placerats minst 150 meter från lederna. Ge-

nerellt gäller byggnadsförbud inom 30 meter från farligt godsled, avvägningar sker vid 
detaljplanering eller vid bygglovsprövning.  
 
I Länsstyrelsens riskpolicy för farligt gods finns rekommendationer för planering i an-
slutning till kommunikationsstråk där farligt gods transporteras. 
  
Översvämningsrisker och skyfall 
En skyfallsanalys har genomförts som underlag för översiktsplanen med fokus på de 
nya exploatering- och insatsområden i tätortsområdena Tibro och Fagersanna. Syftet 
var att klarlägga vilka översvämningsrisker som föreligger för befintlig och planerad 
bebyggelse i översiktsplanen för Tibro kommun.  
 

 
Skyfallskartering daterad mars 2021 
 
En skyfallsyta är ett geografiskt utpekat område där vatten från skyfall ska magasine-
ras för att avlasta skyfallslederna. Exempel på skyfallsytor kan vara lågpunkter i grön-
områden eller parker och är primärt att betrakta som en sänka, där vatten avleds 
först efter skyfallet. En skyfallsyta skiljer sig mot ett dagvattenmagasin, som fylls på 
vid kraftiga regn men har ett tömningsflöde som ingår i vattenbalansen för dagvatten-
systemet. 
  
Dagens dagvattensystem avleder vatten främst genom ledningar och öppna diken. 
Vid skyfall överskrids kapaciteten i befintliga system såväl som i markens infiltrations-
förmåga. Följden blir därmed ytlig avrinning som kan leda till översvämning, vilket 
kan medföra allvarliga konsekvenser för exempelvis bebyggelse, infrastruktur och 
samhällsviktig verksamhet.  
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Genom förtätning av tätorter minskar ytan där överskottsvatten kan hanteras och sky-
fallsproblemen förvärras. Eftersom konsekvenserna av skyfall inte är möjliga att före-
bygga genom utökad kapacitet i ledningsnäten är nyckeln till en robust och skyfallstå-
lig tätort att skapa ytor där översvämning kan ske utan allvarliga konsekvenser och 
undvika exploatering på de platser som ej är lämpade för detta. (MSB) 
  
Plan och bygglagen säger följande: 
”Vid planläggning skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till bland annat risker för översvämning” (2 kap. 5 § plan- och bygglagen 
(2010:900, PBL) 
  
Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att anpassa samhället till ett föränd-
rat klimat och avsätta lämpliga ytor för skyfallshantering. Genom att upprätta en sky-
fallsmodell eller utföra en skyfallsanalys är det möjligt att bedöma kombinationen av 
sannolikhet för översvämning (tillämpning av typregn) och konsekvenserna av en så-
dan händelse. Länsstyrelsen rekommenderar att ny bebyggelse planeras så att den 
inte tar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn. Hanteringen av över-
svämningsrisk till följd av ett 100-årsregn ses som ett lägsta tröskelvärde. 
  
I skyfallsanalysen för Tibro- och Fagersannaområdet har ett 100-årsregn modellerats 
med en varaktighet om 6 timmar och en total volym om 101 mm. I analysen har ingen 
hänsyn tagits till infiltration varför en justering i applicerad regnmängd gjorts för att re-
presentera infiltrationen. 
  
Områden med risk för översvämning har karterats utmed Tidan. Sjön Örlen är regle-
rad med avtappning mot norr och sjön Viken i Töreboda kommun. Tillrinningsområdet 
är relativ begränsat utan större vattendrag varför sjöns fluktuation normalt är relativt 
liten, mindre än en meter. Vid höga vattenstånd översvämmas i huvudsak delar av 
strandskogen som finns nedanför en äldre strandlinje men det finns även några låg-
länta bebyggda områden. Dessa områden har markerats med en prick på kartan. 
Som helhet får höga vattenstånd i Örlen dock relativt liten betydelse för bebyggelse. I 
översvämningskarteringen för Tidan visas att ett högt vattenflöde bland annat över-
svämmar vissa sträckningar inom kommungränsen. Med några få undantag sker 
översvämningar inom kommunen endast i obebyggda delar av bräddningszonen. Vid 
höga flöden kan också dammanläggningar längs vattendragen översvämmas och 
vatten kan hitta nya sidofåror. 
  
Slutsats översvämningskartering: 
Generellt sett är översvämningsproblematiken i Fagersanna liten och exploatering 
kan ske på det sätt som föreslås i översiktsplanen med undantag för området FF4, 
där en exploatering bör undvikas inom delar av området på grund av att det finns en 
betydande risk för översvämningar där. 
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Exempel på skyfallskartering, här för FF4 Skeastan, daterad mars 2021 
  
Gällande Tibro råder en större översvämningsproblematik i jämförelse med Fager-
sanna. Generellt kan exploatering fortgå i enlighet med översiktsplanen om vissa åt-
gärder genomförs med undantag för TU2 och de västra delarna av TU6. Dessa om-
råden bör utformas på ett sådant sätt att de undviker de betydande lågpunkter som 
identifierats i denna skyfallsanalys. 
 
Följande åtgärder rekommenderas för Tibro: 

• Säkerställ naturliga rinnvägar genom fysisk planering och styrning för att und-
vika instängda områden och översvämning i bostadsområden 

• Marken höjdsätts så att den lutar bort från fasader 
• Upphöjda entréer (undvik nedsänkta entréer för att inte skapa ytterligare låg-

punkter där vatten riskerar att ansamlas) 
• Kapacitet i Tibrobäcken behöver säkerställas längs hela dess sträckning då 

flödet ökar som följd av ökad exploatering. Möjliggör för svämplan och kapaci-
tetshöjande åtgärder 

• Säkerställ befintlig kapacitet i dagvattenledningsnät där exploatering medför 
påkoppling 
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• Projektering av skyfallsanläggningar (ex. översvämningsyta, skyfallsled, sky-
fallsstyrning) 

  
Ras, skred och erosion 
Statens Geologiska Institut (SGI) har på uppdrag av MSB undersökt skredrisker i två 
steg inom bebyggda områden i kommunen. Den fördjupade utredningen visar att 
samtliga delar av de utredda områdena uppfyller rekommendationerna vid rådande 
förhållande och alltså inte omfattas av skredrisker. Kommunen har därefter bedömt 
att eventuell ytterligare byggnation i närheten av Börtebäckens åravin i Fagersanna 
bör föregås av bland annat en skredriskbedömning. 
  
Topografiska och geologiska förhållanden 
Tibro kommun består geologiskt av fyra huvudzoner. Den sydöstra delen, som är en 
utlöpare till Hökensås, består av morän med inslag av sand och grus. Den nordöstra 
delen består av tunna moränskikt ovan berg. Här och där går berget i dagen, det rör 
sig företrädesvis om granit. Örlendalen avgränsar de östra delarna från Tidans dal-
gång i väster. Sjön Örlen övergår både i öster och i norr i relativt stora mossmarker. 
Tidandalen består i söder av lera som i höjd med Tibro tätort övergår till grus och 
sand. I väster gränsar dessa till omfattande mossmarker i Skövde kommun. 
  
De geotekniska förhållandena är i stort relativt gynnsamma inom kommunen där fast-
marken dominerar. Marken inom delar av Tibro tätort är dock förhållandevis dålig 
med relativt stora djup av lera eller siltig sand ovan fast botten. Huvuddelen av Fa-
gersanna tätort vilar däremot på grus, sand eller moränskikt. 
  
Generellt biotopskydd 
I de områden som omfattas av jordbruksmark ska även generellt biotopskyddade ob-
jekt uppmärksammas. Det är viktigt att kommunen tänker på att försöka anpassa för-
ändringar i markanvändningen på ett sätt som gör att biotopskyddade objekt kan be-
varas i största möjliga mån. Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt identifi-
era objekten och undersöka om utvecklingen kan komma i konflikt med biotopskyd-
det. 
  
Om jordbruksmark med generellt biotopskyddade objekt planläggs ska eventuellt för-
lorade naturvärden kompenseras. Kommande arbete med en eventuell grön- och 
blåstrukturplan kan utökas till att omfatta lämpliga preciseringar och ytterligare utred-
ningar inom ramen för tillgängliga resurser. I förhållande till tidigare översiktsplaner 
har jordbruksmark i allmänhet nedprioriterats eller helt utgått som utpekade för explo-
atering. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Tibro kommun                                  
 

ANTAGANDEHANDLING 
       Antagen: 2021-10-25   

Laga kraft: 202x-xx-xx 
  

 
 
  
Kulturmiljövårdens lagstiftning 
 

 
Översvämning Tibro kvarn, april 1945. Källa: Kyrkefalla hembygdsförening 
 
Flera olika lagar styr 
Att förvalta kulturmiljö är allas vårt ansvar, men kulturmiljövärdena skyddas också av 
flera lagstiftningar. De viktigaste är miljöbalken (MB), plan- och bygglagen (PBL) och 
kulturmiljölagen (KML). Kommunerna har huvudansvaret för plan- och bygglagen, 
medan huvudmannaskapet för de två övriga lagarna vilar på länsstyrelserna och 
Riksantikvarieämbetet.  
  
 
Miljöbalken 
Utgångspunkten för det allmännas ansvar att skydda kulturmiljön finns i miljöbalken. I 
miljöbalkens tredje kapitel om hushållning med mark- och vattenområden ställs krav 
på att områden och miljöer som har allmän betydelse på grund av deras kulturvärden 
så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dem.  
 
Miljöbalken har ett vitt miljöbegrepp och när det i balken talas om ”miljön” så innefat-
tar det även kulturmiljön. 
 
Hänsynsregler 
I hänsynsreglerna beskrivs vilka krav som ställs på en verksamhetsutövare för att för-
hindra skador på miljön. I miljöbalken beskrivs också när det kan ställas krav på att 
en verksamhetsutövare ska utföra åtgärder för att kompensera för eventuella skador 
som uppstår i olika allmänna intressen som till exempel kulturmiljön. 
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Riksintresse (kap 3 och 4) 
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till fri-
luftslivet ska så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter 
ska särskilt beaktas. 
 
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Riksin-
tresseförklaring av ett område innebär inte per definition ett tillräckligt stöd för att han-
tera berörda värden, utan kompletterande skyddsformer kan behövas. 
I kapitel 4 listas områden som i sin helhet är av riksintresse där bland annat samtliga 
Natura 2000-områden omnämns.  
 
Landskapsbildsskydd 
Begreppet landskapsbildsskydd är ett skydd enligt naturvårdslagen 19 § (i dess ly-
delse före den 1 januari 1975). Trots att begreppet inte finns i miljöbalken gäller skyd-
det fortfarande så länge Länsstyrelsen inte beslutar något annat. Varje enskilt om-
råde med landskapsbildsskydd har sina föreskrifter och skyddet reglerar bland annat 
olika former av byggnation som kan skada landskapsbilden. Även icke-bygglovsplik-
tiga åtgärder omfattas av landskapsbildsskyddet och förutsätter tillstånd från Länssty-
relsen. 
 
Kulturmiljölagen 
Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för 
viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av 
värdefulla byggnader liksom för fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och 
vissa kulturföremål. 
 
Länsstyrelsen har enligt kulturmiljölagen tillsyn över kulturmiljövården i länet och 
Riksantikvarieämbetet har det övergripande tillsynsansvaret över kulturmiljövården i 
landet. 
I Tibro kommun finns ett stort antal lämningar av mänsklig verksamhet, varav en del 
är fornlämningar. Information om kända lämningar kan hittas i Riksantikvarieämbe-
tets databas Fornsök. Även okända fornlämningar är fornlämningar och vid påträf-
fande vid exempelvis markarbeten ska arbetet genast upphöra och Länsstyrelsen 
kontaktas.  
 
I Tibro kommun saknas byggnadsminnen.   
 
Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen utgör ofta viktiga delar av den byggda 
miljön och kulturlandskapet. De ingår därmed i de allmänna intressen som ska beak-
tas vid kommunens planläggning och lovprövning. Dessa anläggningar bör så långt 
möjligt hanteras och bedömas i sina sammanhang. Det kan till exempel ske genom 
att kunskapsunderlag och fördjupningar avseende kulturhistoriskt värdefull bebyg-
gelse tas fram inom ramen för den kommunala översiktsplaneringen. 
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Kulturvärden är ett allmänt intresse 
Plan- och bygglagen (PBL) är det främsta instrumentet för att ange bestämmelser för 
kulturvärden hos bebyggelse.  
 
PBL 2 Kap 
I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras ett antal allmänna intressen. Där 
anges bland annat att hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och platsens na-
tur- och kulturvärden. Ett bebyggelseområdens särskilda historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska re-
spekteras och tas tillvara.  
 
”3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- 
och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja [...] en 
ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönom-
råden och kommunikationsleder [...]” 
 
”6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader 
som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till [...] 
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 stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 

god helhetsverkan [...]” 
 
PBL 3 Kap 
”5 § En översiktsplan ska utformas så att dess konsekvenser tydligt framgår. Då kul-
turmiljön utgör ett allmänt intresse så ska även konsekvenserna för dessa tydligt 
framgå.” 
 
”6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från all-
män synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- 
eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall 
särskilt beaktas.” 
 
PBL 4 Kap 
I fjärde kapitlet beskrivs när kommunen har möjlighet att reglera mark- och vattenom-
rådens lämplighet för ny bebyggelse genom detaljplan. Kommunen kan på så vis re-
glera en miljös utformning så att bl. a. kulturvärden i miljön kan värnas. Detta kan gö-
ras i fråga om byggnadsverk genom att precisera varsamhetskrav, förvansknings-
skydd eller rivningsförbud på befintlig bebyggelse inom detaljplanen, så som beskrivs 
i PBL 8 kap.   
 
PBL 8 Kap 
 
Varsamhetskrav och förvanskningsförbud 
Ytterligare krav på byggnader, tomter och allmänna platser finns i plan- och byggla-
gens åttonde kapitel. Där finns bland annat krav på att en obebyggd tomt som ska 
bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller land-
skapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen, samt ett förbud mot att för-
vanska särskilt värdefulla byggnader. Ändringar av alla byggnader ska alltid göras 
varsamt och deras värden och kvaliteter ska tas till vara. 
 
Varsamhetsbestämmelse 
All befintlig bebyggelse har ett allmänt varsamhetsskydd i plan- och bygglagen. ”Änd-
ring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar 
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, histo-
riska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” (PBL 8 Kap 17 §) 
Det allmänna varsamhetsskyddet kan specificeras genom att utfärda en varsamhets-
bestämmelse (k) i detaljplan som preciserar vilka egenskaper hos en byggnad som 
särskilt ska tas hänsyn till.  
 
Skyddsbestämmelse 
Särskilt värdefulla byggnader eller bebyggelseområden har ett starkare skydd i plan- 
och bygglagen. ”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.” (PBL 8 Kap 13 §) 
 
Förvanskningsförbudet specificeras för den enskilda byggnaden genom att utfärda 
en skyddsbestämmelse (q) i detaljplan som preciserar vilka egenskaper och material 
som särskilt ska tas hänsyn till.  
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Underhåll 
PBL reglerar också underhållet av befintliga byggnader. ”Ett byggnadsverk ska hållas 
i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaperna 
som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens ka-
raktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt.” (PBL 8 Kap 14 §) 
 
Kulturmiljö i områdesbestämmelse 
Områdesbestämmelser kan värna kulturvärden utanför detaljplanelagt område. Kom-
munen bör ange i översiktsplanen vilka områden som kan vara aktuella för områdes-
bestämmelser.  
 
Vad kan regleras? 
Områdesbestämmelser ger möjlighet att precisera särskilda värden och vilka krav 
dessa medför. Framför allt kan följande regleras med områdesbestämmelser: Bygg-
lovplikten kan utökas och krav på rivningslov kan införas. Kulturvärdenas skydd ge-
nom varsamhetskrav och rivningsförbud kan regleras som inom detaljplan. 
Egenskaper som ska värnas hos bebyggelsen kan anges. I viss utsträckning går det 
också att reglera placering, utformning och utförande hos tillkommande bebyggelse. 
 
Mark som är till för gemensam användning och som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kan också säkerställas genom 
bestämmelser om utformning och skyddsbestämmelser. (PBL 4 kap 42 §) 
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Samlade ställningstaganden 
  
Vision för Tibro 
Ställningstaganden för att uppnå livskraftiga boendemiljöer 
Ställningstaganden för att uppnå hållbara bebyggelsestrukturer 
Ställningstaganden för att uppnå ett näringsliv med bredd 
Ställningstaganden för att uppnå hållbara kommunikationer 
Ställningstaganden för att uppnå en rik grönstruktur med höga naturvärden 
Ställningstaganden för att uppnå en hållbar och robust teknisk infrastruktur 
Ställningstaganden för att uppnå ett robust samhälle i klimatförändringens tid  
Ställningstaganden övergripande principer i praktiken 
Ställningstaganden Förordnanden och riksintressen 
Mål LIS-områden  Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
Föreslagna kommande arbeten 
  
 
  
Tibro kommuns vision 
  
Tibros vision togs fram 2020 och gäller från och med 2021. Visionen är vägle-
dande för arbetet med att utveckla både kommunens verksamheter, näringsli-
vet och föreningslivet. Visionen baseras på tre tydliga fokusområden. 
  
VI SKAPAR TILLSAMMANS 

• Vi har en medskapandekultur och samarbetsanda som sticker ut – vi utvecklar 
Tibro tillsammans. 

• Gemenskap är viktigt för oss och vi vill att du som bor och verkar i Tibro ska 
vara en del av den. 

• Här finns en stolt hantverkstradition, en entreprenörsanda utöver det vanliga 
och ett rikt föreningsliv som skapar arbetstillfällen och möten människor emel-
lan. 

• Med engagemang och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar. 
• Tillsammans är vi Tibro. 

  
HÅLLBARA VAL 

• I Tibro nyttjar vi våra gemensamma resurser och tar vara på våra goda förut-
sättningar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. 

• Vi värnar goda uppväxtvillkor för våra barn och unga – såväl som för kom-
mande generationer. 

• Här ser vi varandra och välkomnar mångfald. 
• Med attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och utrymme för flexibili-

tet är det enkelt att göra hållbara livsval. 
• Genom cirkulär ekonomi, lokal produktion, kreativitet och idérikedom lägger vi 

grunden för en hållbar framtid. 
 
NÄRA LIVSKVALITET 

• Här är du alltid nära. 
• Nära relationer, nära möten och nära upplevelser. 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
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• Nära naturen, fritidsområden och vatten. 
• Nära arbete och utbildning, oavsett om du promenerar, pendlar eller ansluter 

digitalt. 
• Vår goda tillgänglighet och service gör att du alltid kan känna dig trygg, vem 

du än är. 
• Tack vare det nära samhällets fördelar finner vi livskvalitet, både idag och 

imorgon. 
•  

Ställningstaganden för att uppnå livskraftiga boendemiljöer 
  
Kommunen ska verka för att: 

• Stärka stråken för service, verksamheter och bebyggelseutveckling med fokus 
på balansen mellan handel, service, boende och rekreation. 

• Möjliggöra nybyggnation som möter efterfrågan både vad gäller läge, upplåtel-
seform och storlek i men även sträva efter att få fram bostäder för olika eko-
nomiska förutsättningar. 

• Komplettera bostadsutbudet i kommunens olika delar så att variationen av bo-
stadstyper och upplåtelseformer ökar.  

• Upprätta och stödja strukturer för medborgardriven ortsutveckling. 
• Utveckla sociala noder och arbeta för fler offentliga mötesplatser i tätorternas 

centrum. 
• Stärka vattennära lägen för både bostadsändamål och fritids- och närings-

verksamhet. 
• Tillgängliggöra platser och lokaler för såväl invånare som besökare. 
• Utgå från landskapets grundmönster och bygdens kulturvärden vid bebyggel-

seutveckling. 
• Kulturmiljöprogrammets ställningstaganden och strategier ska vägleda bebyg-

gelseutvecklingen på ett konstruktivt sätt. 
• Nybyggnation ska skapa mervärden och positiva effekter, exempelvis genom 

att åtgärden bidrar till en ökad biologisk mångfald, renar vatten eller produce-
rar mer förnybar energi än den förbrukar. 

• Kommunala lokaler ska utformas flexibelt så att de kan omvandlas i takt med 
den demografiska utvecklingen. 

• Omsorgsboenden ska utformas och lokaliseras med hänsyn till de olika mål-
gruppernas behov. 

• De nationella målen för gestaltad livsmiljö ska vara vägledande för utform-
ningen av kommunala lokaler och offentliga platser. 

 
 
Ställningstaganden för att uppnå hållbara bebyggelsestrukturer 
  
Kommunen ska verka för att: 

• Stimulera till omvandling och utveckling av befintlig bebyggelse och infrastruk-
tur. 

• Prioritera och planera för ny bebyggelse i anslutning till befintlig infrastruktur 
och kollektivtrafik.  

• Utveckla attraktiva gång- och cykelstråk till målpunkter. 
• Stimulera utvecklingsstråken för boendemiljöer, turism, friluftsliv och kultur. 
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• Säkerställa tillgänglighet till bostadsnära natur och främja en sammanhäng-
ande grönstruktur i tätorterna. 

• Stärka biologisk mångfald i tätortsnära grönområden. 
• Främja ekosystemtjänster och grönytor som kan ha många funktioner. 
• Minimera effekterna av klimatförändringar genom anpassad bebyggd miljö. 
• Utforma kommunala lokaler flexibelt så att de kan användas på olika sätt över 

tid. 
• Införliva grundprinciper och tankesätt från cirkulär ekonomi i planering och ut-

förande. 
• Kommunens naturvårdsprogram ska utgöra en viktig grund för all fysisk plane-

ring inom kommunen. 
• Kulturmiljöprogrammets ställningstaganden och strategier ska vägleda bebyg-

gelseutvecklingen på ett konstruktivt sätt. 
• Relevanta åtgärder vidtas med syfte att förbättra vatten- och luftkvaliteten i 

kommunen. 
• Den tematiska fördjupningen av översiktsplanen angående ”Vindkraft och an-

nan energiförsörjning” ska ses över, integreras i översiktsplanen vid kom-
mande aktualisering och ligga till grund för kommunens energipolitik. 

 
 
Ställningstaganden för att uppnå ett näringsliv med både bredd och 
spets 
  
Kommunen ska verka för att: 

• Ha ett helhetsgrepp om plats- och stadsutvecklingen och löpande bjuda in de 
privata aktörerna till samtal. 

• Upprätthålla och underhålla tät dialog med näringslivet om aktuella och förvän-
tade behov och möjligheter. 

• Underlätta etableringar genom ett strukturerat arbete med ”en väg in” och för-
enklade processer i alla led. 

• Upprätta och justera detaljplaner med så stor öppenhet som möjligt samt 
verka för förtätning på både bredden och höjden. 

• Kommunen och de kommunala bolagen tar täten i stadsutvecklingen och ar-
betar löpande med utveckling av offentliga miljöer, fastigheter med mera i pro-
cesser där privata verksamheter involveras så att mer kan göras samtidigt för 
att störningarna för boende och verksamheter ska kunna minimeras. 

• I samverkan med Tibrobor och näringsliv ta fram och genomföra en centrum-
utvecklingsplan för en levande tätort. 

• Laddinfrastrukturen (för elfordon) byggs ut. 
• Skapa fler möjligheter till övernattning som exempelvis ställplatser för husbilar 

och det rörliga friluftslivet på lämpliga platser i kommunen. 
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 Ställningstaganden för att uppnå hållbara kommunikationer 

  
Kommunen ska verka för att: 

• En gång- och cykelväg anläggs på Karlsborgsbanans banvall. 
• Gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken ska prioriteras inom tätorterna 

och till målpunkter. 
• Verka för fortsatt utbyggnad av väg 49. 
• Stimulera till omvandling och utveckling av befintlig bebyggelse och infrastruk-

tur. 
• Prioritera och planera för ny bebyggelse i anslutning till befintlig infrastruktur 

och kollektivtrafik.  
• Stimulera utvecklingsstråken för boendemiljöer, turism, friluftsliv och kultur. 

  
 
Ställningstaganden för att uppnå en rik grönstruktur med höga na-
turvärden 
  
Kommunen ska verka för att: 

• Säkerställa tillgänglighet till bostadsnära natur och främja en sammanhäng-
ande grönstruktur i tätorterna. 

• Stärka den biologiska mångfalden i grönområden. 
• Främja ekosystemtjänster och grönytor som kan ha många funktioner. 
• Minimera effekterna av klimatförändringar genom anpassad bebyggd miljö. 
• Införliva grundprinciper och tankesätt från cirkulär ekonomi i planering och ut-

förande. 
• Kommunens naturvårdsprogram ska utgöra en viktig grund för all fysisk plane-

ring inom kommunen. 
• Relevanta åtgärder vidtas i syfte att förbättra vatten- och luftkvaliteten i kom-

munen. 
  
 
Ställningstaganden för att uppnå en hållbar och robust teknisk in-
frastruktur 
  
Kommunen ska verka för att: 

• Infrastruktur för IT, VA och energi byggs ut med tillräcklig kapacitet för långsik-
tigt ökat nyttjande. 

• Förse de boende inom verksamhetsområdena med gott och friskt dricksvatten. 
• Uppnå en robust vattenförsörjning utan driftstörningar. 
• Avlopps- och spillvattenrening förbättras över tid. 
• Underlätta övergången till mer kretsloppsanpassade avloppssystem. 
• Dagvattenhanteringen i största möjliga mån ska säkerställa att grundvattenba-

lansen bibehålls och att dagvattnets föroreningar inte släpps ut i miljön samt 
att skador på fastigheter och andra anläggningar inte uppkommer. 

• Vattenhanteringen bidrar till att bebyggelsemiljön berikas och vattenproces-
serna synliggörs. 

• Allt som utvinns ur naturen ska hanteras på ett uthålligt sätt. 
• Stötta återbruksinitiativ och cirkulära ekonomier. 
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• Källsorteringen ska fortsätta och stärkas. 
• Möjligheterna att ta hand om hushållens organiska avfall lokalt ska utvecklas. 
• Omsättningen av material och den totala avfallsmängden ska minska och dess 

energiinnehåll tas till vara. 
 
 
Ställningstaganden för att uppnå ett robust samhälle i klimatföränd-
ringens tid 
  
Kommunen ska verka för att: 

• Stimulera till omvandling och utveckling av befintlig bebyggelse och infrastruk-
tur. 

• Prioritera och planera för ny bebyggelse i anslutning till befintlig infrastruktur 
och kollektivtrafik.  

• Utveckla attraktiva och säkra gång- och cykelstråk till målpunkter. 
• Stimulera utvecklingsstråken för boendemiljöer, turism, friluftsliv och kultur. 
• Säkerställa tillgänglighet till bostadsnära natur och främja en sammanhäng-

ande grönstruktur i tätorterna. 
• Stärka den biologiska mångfalden i grönområden. 
• Främja ekosystemtjänster och grönytor som kan ha många funktioner. 
• Minimera effekterna av klimatförändringar genom anpassad bebyggd miljö. 
• Införliva grundprinciper och tankesätt från cirkulär ekonomi i planering och ut-

förande. 
• Kommunens naturvårdsprogram ska utgöra en viktig grund för all fysisk plane-

ring inom kommunen. 
• Relevanta åtgärder vidtas med syfte att förbättra vatten- och luftkvaliteten i 

kommunen. 
• Den tematiska fördjupningen av översiktsplanen angående ”Vindkraft och an-

nan energiförsörjning” ska ses över, integreras i översiktsplanen vid kom-
mande aktualisering och ligga till grund för kommunens energipolitik. 

• Säkra tillgången till dricksvatten, arbeta för säkrare och renare dagvattenhan-
tering och motverka torka. 

• Aktivt bidra till hållbar användning och hushållning av skogs- och jordbruks-
mark. 

• Marken så långt möjligt ska användas till det den är lämpad för. Geotekniska 
riskområden ska i första hand undvikas för bebyggelse och anläggningar. 

• Översvämningsproblem i befintlig bebyggelse successivt ska byggas bort. 
• All fysisk planering ska beakta gällande rekommendationer och riktlinjer för 

farligt gods. 
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 Övergripande principer i praktiken 

  
Stärka stråken i praktiken 
Kommunala ställningstaganden, kommunen avser att: 

• Prioritera och planera för ny bebyggelse i anslutning till befintlig infrastruktur 
och kollektivtrafik. – Klok infrastruktur, Möjliggöra hållbart resande – både 
inom och utanför kommunen. 

• Utveckla attraktiva och säkra gång- och cykelstråk till målpunkter. 
• Stärka kärnorna för service, bebyggelseutveckling och utveckla sociala mö-

tesplatser. 
• Stimulera utvecklingsstråken för boendemiljöer, turism, friluftsliv och kultur. 
• Verka för fortsatt utbyggnad av väg 49 till 2+1-väg. 

  
Hela kommunens yta i praktiken 
Kommunala ställningstaganden, kommunen avser att: 

• Komplettera bostadsutbudet i kommunens olika delar så att variationen av bo-
stadstyper och upplåtelseformer ökar. 

• Utgå från landskapets grundmönster och ta hänsyn till bygdens kulturvärden 
vid bebyggelseutveckling. 

• Säkerställa tillgången på dricksvatten, verka för en hållbar dagvattenhantering 
och motverka torka. 

• Aktivt bidra till hållbar användning och hushållning av skogs- och jordbruks-
mark. 

• Utveckla områden för verksamheter i strategiska lägen. 
  

Skapa värden ur måsten 
Kommunala ställningstaganden, kommunen avser att: 

• Stimulera till omvandling och utveckling av befintlig bebyggelse och infrastruk-
tur. 

• Utforma kommunala lokaler flexibelt så att de kan användas på olika sätt över 
tid. 

• Främja ekosystemtjänster och biologisk mångfald vid omvandling och skötsel 
av tätortsnära grönområden. 
  

Det goda samtalet 
Kommunala ställningstaganden, kommunen avser att: 

• Främja näringslivsklimatet och underlätta företagsetableringar. 
• Aktivt stödja och driva relevanta samverkansforum med närings- och före-

ningslivet och allmänheten. 
• Utveckla interna samverkansplattformar för samhällsbyggnadsfrågor. 
• Bjuda in privata och ideella aktörer för samarbete vid omvandling och exploa-

tering. 
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 Förordnanden och riksintressen 

  
Samlade ställningstaganden förordnanden 
Förordnandena för naturmiljön är viktiga för förståelsen av landskapet och värdefulla 
resurser för att bevara den biologiska mångfalden samt för friluftsliv, turism och be-
söksnäring. Förordnanden gällande kulturmiljön är viktiga för förståelsen av den lo-
kala historien och värdefulla resurser för friluftsliv, turism och besöksnäring. 

• Lagstiftningens syfte med strand- och biotopskydden ska beaktas vid plane-
ring och dispensgivning. 

• All planering ska ske så att trafiksäkerheten inte äventyras. 
• Vid exploatering intill biotopskyddat område eller objekt ska Skogsstyrelsen el-

ler Länsstyrelsen rådfrågas om hur området eller objektet påverkas. 
• Vid all planering som kan påverka vägområden eller väganslutningar ska 

kommunen först samråda med Trafikverket. 
• Strandskyddsdispens ska föregås av kvalificerad analys och bedömning. 
• Kommunen ska medge undantag från strandskyddsbestämmelserna när sär-

skilda skäl föreligger. 
• Kommunen ska kunna medge exploatering i de LIS-områden som pekats ut.  
• 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. 

• Verksamheter som påtagligt skadar bevarandeintressen får ej utföras eller 
etableras. 

• Länsstyrelsens yttrande ska inhämtas i samband med lokaliseringsprövningar. 
• Dispens från väglagens bestämmelser för byggnation ska endast medges där 

trafiksäkerheten inte åsidosätts. 
• Kommunen ska förse de boende inom verksamhetsområdena med gott och 

friskt dricksvatten. 
• Kommunen ska aktivt verka för att uppnå en robust vattenförsörjning utan 

driftstörningar. 
  
Samlade ställningstaganden riksintressen 

• Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada det 
aktuella intresset. 

• Viss exploatering bör kunna ske förutsatt att riksintresset inte skadas påtagligt. 
• Vid målkonflikter mellan olika riksintressen såsom energiproduktion gentemot 

totalförsvarets militära del ska Försvarsmaktens intressen ges företräde. 
 
 

LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) 
  
Mål Fagersanna  
Kommunen anser att det inom tätortsområdet ska vara förhållandevis lätt att få 
strandskyddsdispens efter prövning i enskilda fall, i förhållande till gällande planer 
eller efter antagandet av nya eller förnyade detaljplaner.  
 
 
  

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3


 

 Tibro kommun                                  
 

ANTAGANDEHANDLING 
       Antagen: 2021-10-25   

Laga kraft: 202x-xx-xx 
 Mål Hönsa 

Kommunen anser att det inom föreslaget område ska vara förhållandevis lätt att få 
strandskyddsdispens efter individuell prövning i enstaka ärenden eller prövning ge-
nom ny detaljplan. 
  
Mål Kulabäck 
Ambitionen är att området bibehålls för fritidsboende, eventuellt med enstaka förtät-
ningar. Kommunen anser att det inom Kulabäcksområdet ska vara förhållandevis lätt 
att få strandskyddsdispens efter individuell prövning i enstaka ärenden eller prövning 
genom ny detaljplan. 
  
Mål Sånna 
Området bör i första hand nyttjas för åretruntboende. Fritidsverksamheten med fiske 
och båtliv får gärna utvecklas i området. Kommunen anser därför att det ska vara 
förhållandevis lätt att få strandskyddsdispens efter individuell prövning i enstaka 
ärenden eller prövning genom detaljplan. 
  
Mål Söroset 
Ambitionen är att området nyttjas för utveckling av besöksnäringen. Enskilda fritids-
hus får inte tillkomma. Kommunen anser att det inom Söroset ska vara förhållandevis 
lätt att få strandskyddsdispens efter individuell prövning i enstaka ärenden eller pröv-
ning genom ny detaljplan. 
 
Föreslagna kommande arbeten 
  
Tibro kommun arbetar vidare med olika planer, program och projekt i syfte att ut-
veckla tätorter och landsbygden i enlighet med visionen och översiktsplanens intent-
ioner. Kommunens olika förvaltningar väntas samverka för en robust och resilient 
samhällsutveckling där befintlig och kommande bebyggelse hanteras på ett ansvars-
fullt och långsiktigt hållbart sätt. För att lyckas med detta krävs ytterligare strategiskt 
arbete med fördjupningar, tematiska tillägg och projekt. 
  
I enlighet med översiktsplanens riktningsgivande princip Handlingsutrymme för flera 
framtider kan skiftande förhållanden leda till ändrade prioriteringar som exempelvis 
kräver planprogram för exploateringsområden som inte pekats ut i föreliggande plan. 
Kommunen, myndigheter och civilsamhället i stort måste därför vara öppna för konti-
nuerlig dialog för att på ett så följsamt sätt som möjligt kunna bibehålla rådigheten 
och mandatet att värna om samhällsfunktioner, miljö och medborgare.  
  
Nedan listas utan inbördes ordning ett antal insatser som föreslås genomföras senast 
under mandatperioden 2022-2026.  
  

• Planeringsstrategi enligt plan- och bygglagen (skall antas av kommunfullmäk-
tige senast 2 år efter ordinarie val)  

• Grön- och blåstrukturplan 
o Uppdatering av naturvårdsprogram 
o Översyn skogsvårdsplan 
o Parkstrategi 

https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
https://enterprise.tibro.se/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=821238582c8a4471b7c2abba798e23a3
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o Strategi och åtgärdsprogram för Tidandalen 
o Tätortsnära vatten, natur och rekreation 
o Strandskyddsområden och ny LIS-plan 

• Landsbygdsstrategi 
• VA-plan 
• Planprogram för tillkommande exploateringsområden (vid behov) 
• Klimatanpassningsplan 

o Dagvattenhantering 
o Dricksvattenförsörjning 
o Erosion-, Ras- och skredrisker 
o Åtgärder i befintliga bebyggelseområden 
o Strategier och åtgärder vid nybyggnation 

• Centrumutvecklingsplan 
o Trafik- och parkeringsstrategi 
o Centrumgrupp 
o Åtgärdsprogram för centrum 
o Nyckelprojekt 
o Tibro stationsområde 

• Projektmodell för ortsutveckling 
o Förvaltningsövergripande genomförandeorganisation 
o Projektsamordnare 
o Medborgardriven ortsutveckling 
o Nyckelprojekt (se avsnitt Insatsområden och nyckelprojekt under fliken 

Mark och vatten) 
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