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Del 2.1 Allmänna intressen   

Här ges en sammanfattning av bakgrund och problemställningar samt en vision av 
tätortens framtida struktur och utveckling. Vidare redovisas hur den bebyggda mil-
jön ska bevaras och utvecklas samt hur de allmänna intressena ska beaktas.  

De långsiktiga besluten angående mark- och vattenanvändningen begränsas till ett 
antal för samhällets utveckling väsentliga frågor: bevarande av natur- och kultur-
värden och hushållning med resurser mm. Översiktsplanen ger också ett bra under-
lag för ställningstaganden vad gäller kommunikationer, vattenförsörjning, avfalls-
hantering mm. 

Dessutom redovisas i de fall dessa kan förutses förslagens konsekvenser gällande 
miljön samt sociala och ekonomiska aspekter. Förutsättningar för en Hållbar ut-
veckling redovisas i del 3 avsnitt 2 Hållbar utveckling.  Det är viktigt att de sociala 
aspekterna tidigt uppmärksammas i den kommunala planeringen. De kriterier som 
har betydelse för den sociala miljön redovisas i del 3. Dessa bör utgöra underlag för 
sociala konsekvensanalyser i Tibro. 

Konsekvensanalyser bör genomföras i alla sammanhang där väsentliga förändringar 
i samhället planeras. På denna översiktliga nivå inriktas konsekvensbeskrivningen 
på att finna eventuella positiva eller negativa konsekvenser. Fördjupade konse-
kvensbeskrivningar genomförs senare, om behov föreligger, vid detaljplanering el-
ler projektering. 

Se även  Del 3   Avs. 2  Hållbar utveckling      

 

Områden med särskilt lagskydd 

För sjöar och vattendrag gäller ett skyddsavstånd enligt 7 kap. 13 och 14 § miljö-
balken. Syftet är att trygga förutsättningar för allmänhetens friluftsliv och bevara 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom detaljplanelagt 
område har strandskyddet i normalfallet upphävts. Därför råder idag inget strand-
skydd utmed Tidan mellan Balteryd och bron över riksväg 49. Detaljplanebestäm-
melserna gäller i stället för strandskyddet. 

Enligt kulturminneslagen är det en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår 
kulturmiljö. I lagen finns bestämmelser som skyddar fornlämningar, byggnadsmin-
nen, kyrkor och begravningsplatser.” 

Enligt väglagen och anläggningslagen råder byggnadsförbud utmed vissa vägar. 
Lagarnas syfte är att pröva förändringar så att åtgärderna inte påverkar trafiksäker-
heten negativt eller är till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande. 

Mål 

Lagens syften ska tillgodoses.  

Strategi 

Eventuellt kan strandskydd inom detaljplanelagda områden behöva ses över efter-
som lagen syfte utvidgats till att omfatta även växt- och djurlivets livsvillkor efter 
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det att detaljplanerna antagits. Strandskyddet bör kunna omfatta vattenområdet samt 
ett område som sträcker sig ca 30 meter inåt land.  

Ansvarig: Bygg- och miljönämnden 

Se även  Del 3 Avs. 4.4   Områden skyddade enligt lag 
 

Ralph Erskines Brittgården  

 

Bostäder.  

En viktig del av planeringen för en ”expansiv” ort är att peka ut områden som är 
lämpliga och attraktiva för framtida bostadsbebyggelse. Det gäller att finna områ-
den som kan bli bra livsmiljöer, med hänsyn till omgivning, kommunikationer, när-
het till service, arbetsplatser och rekreation etc.  

Mycket tyder dock på att dagens överskott på bostäder inte enbart är konjunkturbe-
tingat utan till del är ett strukturellt överskott. Våra insatser bör därför till stor del  
handla om att utveckla och förbättra boendet inom ramen för det befintliga bestån-
det. Det kan t.ex. ske genom ombyggnad, tillbyggnad eller annan komplettering 
samt genom anpassning av service och yttre miljö. Syftet kan vara såväl direkt, för-
bättring i den fysiska miljön, som indirekt, att förbättra områdets status och den so-
ciala miljön. 

Byggnader ska enligt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk uppfylla 
krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller ori-
enteringsförmåga om det är ekonomiskt rimligt. Hisskravet gäller inte byggnader 
som har färre än tre våningsplan.  

Mål  

Tibro ska vara en attraktiv boendeort. Tibros karaktär av trädgårdsstad (villastad) 
har goda förutsättningar att vara en attraktiv boendeort och denna karaktär ska be-
varas även vid nyexploatering. Vid nybyggnation av hyreshus eller bostadsrätter 
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ska byggnaderna placeras i trädgårdsmiljö. Byggnadernas volymer ska inte heller 
vara för stora. 

Tillgängligheten till bostäder för handikappade personer ska vara god. Minst 50 % 
av lägenheterna i hyreshus ska vara tillgängliga för handikappade. 

Strategier  

För att öka tätortens attraktionskraft bör kommunen finna nya former för ett kon-
struktivt och informativt samarbete med aktörer på bostadsmarkanden – fastighets-
ägare, förvaltare, byggnadsföretag, banker / kreditinstitut och de boende. Tillsam-
mans med dessa aktörer bör man klarlägga tätortens styrka och svagheter vad gäller 
boendet och därefter genomföra de åtgärder som är möjlighet att göra. Fastighets-
ägarna kan om så erfordras utveckla och förändra boendet inom det egna fastig-
hetsbeståndet och kommunen kan om så erfordras förändra den allmänna marken i 
anslutning till bostadsområdena (t.ex. bygga dammar, anlägga ängsmark mm).  

Ny större sammanhållen bebyggelse bör huvudsakligen lokaliseras till Anderstorps- 
och Häggetorpsområdet. Områdena är centralt belägna (ett stenkast från centrum) 
och på cykelavstånd från friluftsområdet Rankås, Örlen, Kateryd med ridanlägg-
ning, motocrossbana mm. Inom området finns skola och barnomsorgslokaler (Häg-
getorpsskolan) redan utbyggda.  

Längre in i framtiden kan Fågelviksområdet komma att exploateras huvudsakligen 
för villabebyggelse. Hänsyn ska tas till skyddszoner för buller mm kring befintlig 
industri i Baggebo och Hörnebo. Befintligt motionsspår avses bevaras. 

Kommunens tillgänglighetsplan ska ses över i samråd med handikapprådet och 
handikapporganisationer. Översynen bör leda till rekommendationer till fastighets-
ägare och byggherrar. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämnden  

Se även Del 3  Avs. 5    Bostäder     
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Bostäder i Södra centrum 
 

Näringsliv - Areella näringar   

Jord- och skogsbruksnäringarna spelar en viktig roll i kommunens näringsliv och 
har stor inverkan på landskapsbilden och naturmiljön inte minst i anslutning till tät-
orten. De areella näringarna behandlas i den kommuntäckande planen. 

Jord- och skogsbruk bedrivs i vissa fall ända in till bostadskvarteren t.ex. vid Hör-
nebo, Fågelviken och Häggetorp. Betning sker även av våtmarksområdena i Tibro 
tätort utmed Tidan i Västanå och i Balteryd.  

Inom en 10-års period kommer sannolikt mark som idag utnyttjas för jord- och 
skogsbruk att tas i anspråk för expansion av tätorten främst för nya arbetsplatsom-
råden och bostadsområden.  

Mål  

Näringarna jord- och skogsbruk är även i anslutning till tätorten en tillgång och ska 
främjas såvida inte marken behöver tas i anspråk för tätortens expansion.  

Kommunen ska arbeta för att ta stor ekologisk hänsyn i den egna skogen.  

Strategier     

Det är en fördel om kommunen äger den jord- och skogsmark som till stor utsträck-
ning disponeras av tätortsbefolkningen och utnyttjas av dessa i större utsträckning. 
Kommunen kan även själva förvalta skogsområden men jordbruksmarken bör ar-
renderas ut.  
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Kommunens markpolitik ska bl.a. inriktas på att förvärva eller förmedla mark, som 
är lämplig som bytesobjekt när jord- och skogsmark behöver tas i anspråk för sam-
hällsutbyggnad och rekreation.  

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Se även  Del 1  Kommunägd mark 
              Del 3  Avs. 4.3 Kommunägd mark  
              Del 3  Avs. 6.1   Areella näringar      

 

Näringsliv – Industri   

Näringsliv, näringslivsutveckling och sysselsättning behandlas i den kommuntäck-
ande planen. Här behandlas industriverksamhet och arbetsplatsområden i Tibro tät-
ort.  

Näringslivet är inne i en snabb förändring. Trots förändringen finns det även i fort-
sättningen behov av att tillskapa nya och vidareutveckla befintliga arbetsområden 
för verksamheter med speciella egenskaper och lokaliseringskrav. 

Näringsidkarna kan t.ex. komma att ställa krav på läget vad gäller närhet till kluster, 
underleverantörer och kommunikationssystemen t.ex. vägar, järnvägar, kollektivt-
trafik och godsterminaler mm. Ett annat krav kan vara att verksamheten kan ut-
vecklas utan att störa eller skapa oacceptabla risker för den byggda miljön i övrigt. 
En sådan lokalisering skapar trygghet för företagen så att de kan bedriva sin verk-
samhet, utvidga och vidareutveckla den utan att omgivningskraven blir för stora.  

Genom förutseende planering kan kommunen skapa goda utvecklings- och etable-
ringsmöjligheter.  

Mål 

Kommunen ska stödja det lokala näringslivet och dess möjlighet till utveckling ge-
nom att ha god plan- och markberedskap. Industrimark ska finnas för olika typer av 
verksamheter och för företagens olika utvecklingsskeden.  

Strategier 

Tibro har idag ledig industrimark, vilket innebär att en näringsidkare kan etablera 
sig omgående i Tibro tätort. Det är dock viktigt att beredskap finns när nya mark-
behov uppstår även om behovet är svårt att förutse. Förändringar uppstår snabbt 
och kräver därför stor flexibilitet. För flexibilitetens skull krävs att  kommunen har 
relativt stora markreserver för i första hand industrietablering. 

Ett utvidgning av Balteryds industriområde har planerats in för transportintensiv in-
dustri eller transportföretag. Även möjlighet till tågtransporter bör kunna erbjudas i 
Balteryd i framtiden. Befintlig omlastningsterminal avses flyttas från Tibro centrum 
till Balteryd. 

Miljöstörande verksamhet bör hänvisas till sådana arbetsområden som kan ta emot 
verksamheter utan påtagligliga störningar eller risker för omgivningen. 
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Ett nytt område för främst miljöstörande industri har planerats in nordost om Skat-
tegården. Området är, ur synpunkten förhärskande vindriktning, bättre beläget än de 
befintliga industriområdena.  

Någon större utbyggnad av Västanå industriområde avses inte ske. Området kan 
dock komma att få större betydelse om verksamheterna inom området omvandlas   
till verksamheter som är mer beroende av annonsläget vid riksvägen. En något 
mindre utbyggnad kan tillåtas i väster i anslutning till Tidavadsgatan och i öster vid 
vägen mot Åreberg. Tidavadsgatan bör då anslutas till riksväg 49.  

 
 

ROL TreeFurn AB 

Kommunens kontakter med näringslivets ska ske med snabbhet och engagemang. 
Detta gäller även myndighetsutövning. Att ge våra näringsidkare snabb och korrekt 
service är ett bra sätt att visa att kommunen stödjer det lokala näringslivet. 

De två stora framtida utbyggnadsområdena är belägna på jord- och skogsbruks-
mark. Kommunen äger inte all mark inom områdena och bör därför planera för att 
köpa in erforderlig mark för en eventuell framtida exploatering. Etablering av ett 
nytt industriområde i nordöst kan sannolikt genomföras först vid en större ny före-
tagsetablering i Tibro.  

Vid detaljplanering av industriområdena kommer särskild hänsyn att tas till redan 
befintlig bebyggelse.  

Etablering av ny bostadsbebyggelse inom planerade industriområden eller inom 
dess skyddszoner kommer inte att beviljas. 

Planerat och befintligt område för transportintensiv verksamhet i Balteryd är strate-
giskt bra placerat vid Fågelviksleden och riksväg 49 samt vid järnvägen.  
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Verksamheter som är belägna inom befintliga bostadsområden får inte vara störan-
de för omgivningen. Detta kan innebära restriktioner för framtida utveckling och 
förändring av verksamheten. 

Ansvariga: Kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden 

Se även Del 1   Fysisk detaljplanering  
     Del 3  Avs. 6.2   Industri      

 

Näringsliv – handel och tjänsteverksamhet 

Tibro har vuxit upp kring den ursprungliga handelsplatsen där vägarna strålade 
samman och där järnvägen etablerades. Den ursprungliga handelsplatsen är än i dag 
Stora Torget i Tibro centrum.  

Den kommersiella servicen i kommunen är i huvudsak lokaliserad till Tibro tätort. 
Inom tätorten finns tre stora livsmedelsbutiker. Två i centrum och en externt på Ti-
debergsområdet. Mindre butiker som säljer livsmedel finns inte längre kvar i bo-
stadsområdena om det inte kopplas till annan försäljning t.ex. bensin. Ett undantag 
är Tibro Närköp på Skövdevägen. 

Livsmedelhandeln säljer också till besökande och turister från hela östra Skaraborg. 
Urvalshandel och sällanköpshandel är dock påverkad av närheten till Skövdes han-
delsområden och det större utbud som finns där.  

Avsnittet behandlar också tjänstesektorn d.v.s. områden för verksamheter som ser-
var såväl industrin som allmänheten med diverse tjänster.  

Mål 

Boende (även icke bilburna) ska erbjudas god kommersiell service d.v.s. boende 
ska ha tillgång till ett brett och väl lokaliserat utbud av kommersiell service.  

Kommunen ska medverka till att handeln kan utvecklas.  

Strategier 

Tibro bör arbeta mer aktivt med att utveckla centrum och handeln i tätorten. Ett 
större varuutbud än vad som finns idag är sannolikt en förutsättning för en positiv 
utveckling. Handeln bör kunna utveckla till en än större besöksnäring. Försäljning 
av möbler är ett område som kan stärkas. Köpmännen, fastighetsägarna och kom-
munen (de tre aktörer som investerar i centrum/ tätorten) arbetar idag gemensamt 
för att stärka handeln i Tibro. Detta utvecklingsarbete bör intensifieras.  

Handel och lämpliga servicefunktioner bör vid nyexploatering vara koncentrerade 
till centrum. Detta särskilt vad gäller livsmedel då underlaget för närservice i an-
slutning till bostadsområdena minskar. Kommunen bör också verka för att kommu-
nala verksamheter och träffpunkter förläggs centralt då detta stärker centrums at-
traktionskraft. 

Etablering av stormarknader/ lågprisvaruhus för livsmedel bör inte ske utanför tät-
orten. Tidebergs handelsområde är attraktivt för regionen och har varit positivt för 
utvecklingen av handeln i Tibro. Området för försäljning av livsmedel bör dock inte 
expandera på bekostnad av centrumhandeln.  
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En ny lokalisering för försäljning av livsmedel – närbutik - föreslås vid Fågelviks-
leden och Hörnebovägen där det finns förutsättningar att kombinera försäljning 
med t.ex. bensinförsäljning. Alternativt behåller man det redan planlagda området 
för handel i Hörnebo vid den befintliga barnomsorgslokalen.  

Befintliga områden för handel och tjänsteverksamheter bör bevaras. Nya icke ex-
ploaterade områden för handel (ej livsmedel) eller tjänsteverksamhet förslås på ett   

Tibro MC-Service AB  

  

par ställen i tätorten. Furubäcksområdet kan omvandlas till ett område för tjänste-
verksamheter, kontor eller bostäder.  

Lokalisering av tjänsteverksamhet kan ske inom industriområden, inom småindu-
striområden som inte får störa boende eller handelsområden beroende på vilken typ 
av verksamhet som bedrivs. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen  

Se även  Del 3   Avs. 6.3  Handel och tjänsteverksamhet     

 

Samhällsservice    

Det är angeläget och i socialtjänstlagens anda att den fysiska översiktsplaneringen 
också samordnas med offentlig vård och service, t.ex. äldreomsorg, familjeomsorg, 
skola och barnomsorg, sjukvård och annan samhällsservice som arbetsförmedling, 
försäkringskassa och kommunkontor.  
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Mål 

Boende (även icke bilburna) ska erbjudas god service d.v.s. boende ska ha tillgång 
till ett brett och väl lokaliserat utbud av social service och utbildning. God vård, 
skola, omsorg ska erbjudas i Tibro. 

Strategier 

Idag föreligger inget behov av nya tomter eller anläggningar för skol- och barnom-
sorgslokaler. En framtida skoltomt har dock planerats in vid Ängens dagis i Hörne-
bo. Utbyggnad kommer sannolikt inte att bli aktuellt innan man bygger ut Fågel-
viksområdet med bostäder.  

      Kommunkontor och vårdcentral invid Allétorget  
 

 
Utbyggnad av omsorgslokaler för äldreboende och annat gruppboende kan behövas 
inom en snar framtid. Eventuellt kan två gruppbostäder komma att flyttas. I så fall 
erfordras två nya tomter. Behov föreligger också för nyetablering av bostäder med 
särskilt anpassad service. I det sistnämnda fallet kan det vara möjligt att  bygga om 
ett befintligt bostadshus. Ett par områden inom tätorten har föreslagits för äldrebo-
ende eller gruppboende.  

Ansvariga: Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och kom-
munstyrelsen  

Se även Del 3 Avs. 7  Samhällsservice      

  
 
 

Friluftsliv, fritid och turism  

Möjligheter för friluftsliv är stor även inom Tibro tätort med motionsspår och pro-
menadstigar. Det är viktigt att områdena för friluftsliv och rekreation inordnas i en 
grönstruktur och binds samman med varandra och med bebyggelseområdena. De 
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största närrekreationsområdena ligger utanför tätorten - Rankåsområdet och områ-
dena runt sjön Örlen. Dessa behandlas i den kommuntäckande översiktsplanen. 

Kultur- och fritidsutbudet är stort i Tibro i förhållande till antalet invånare. Detta 
beror sannolikt på en god samverkan mellan föreningar, företag, kommunen samt 
inte minst enskilda personer och deras ideella insatser. Inom kommunen finns ca 
130 aktiva föreningar. I tätorten finns bl.a. lokaler respektive anläggningar för tea-
ter, gallerier, tennis, badhus, issporter, handboll, fotboll, bowling, boule, ungdo-
mens hus mm. Konstutställningar på Ateljé Blockings och "Galleri S" drar be-
sökanden från hela södra Sverige. En omfattande programverksamhet, konserter, 
kulturcaféer och kulturaftnar, med ett brett utbud lockar många besökare. Även 
handeln i Tibro kan bli framgångsrik ur turistsynpunkt. 

Inom tätorten är det möjligt att fritidsfiska och fånga kräftor i Tidan.  

Sporthallen 

 

Mål 

Kommunmål. Kommunen ska stödja föreningslivet så att de till rimliga kostnader 
kan bedriva sina verksamheter på samma villkor som de som har tillgång till kom-
munala lokaler och anläggningar. För att öka attraktionskraften både som boendeort 
och turistmål ska Tibro ha ett  brett utbud av kulturell verksamhet. I ett led att stöd-
ja kulturen kan kommunen ge bidrag till enskilda kulturella projekt.  

Naturberoende fritidsverksamheter som t.ex. fisket ska skyddas. Motionsspår och 
promenadstigar ska finnas i anslutning till bostadsområdena.  

Turismen i kommunen ska profileras och utvecklas i samverkan med Götakanalsre-
gionen 

Strategier 

Befintliga promenadstigar bör kunna utvidgas och nya anläggas i anslutning till tät-
orten. Detta bör ske inom område vid Tidan, Tibrobäcken och Gärebäcken i anslut-
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ning till Getastigen och Fårakullen. Även områden med stigar norr om Tideberg har 
diskuterats. 

Publika lokaler ska om så är möjligt förläggas till Tibro centrum. Bibliotek, teater 
och biograf är exempel på sådana lokaler.  

Ansvariga: Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden 

Se även Del 3  Avs. 6.3  Handel och tjänsteverksamhet 
                     Avs. 8   Friluftsliv, fritid och turism      

 

Kommunikationer   

Infrastrukturfrågor vad gäller kommunikationer får allt större dignitet för kommu-
nens näringsliv och boende. Till Tibro kommer man via riksväg 49, som går genom 
tätorten i  öst-västlig riktning samt länsväg 201 och Fågelviksleden i nord-sydlig 
riktning. Vägnätets struktur i tätorten redovisas i del tre.  

Vägverket, Svenska kommunförbundet, Naturvårdsverket och Rikspolisstyrelsen 
har tagit fram strategier för miljö- och trafiksäkerhetsarbetet. Tibro kommun har 
upprättat ett lokalt trafiksäkerhetsprogram för tätorten med mål för trafiksäkerhets-
arbetet (nätanalysen). 

Goda transportmöjligheter till och från industrin i Tibro har stor betydelse för när-
ingslivet. Den största distributören av möbler i Sverige är belägen på Balterydsom-
rådet i Tibro. LBC Sweden AB (f.d. Lastbilscentralen) fraktar drygt 90 procent av 
möbeltransporterna till och från Tibro via Skövde, Karlsborg och Hjo. En tredjedel 
åt vardera hållet. En mindre mängd varor transporteras till Tibro på järnvägen. Om-
lastningen sker i Tibro centrum. 

En väl fungerande kollektivtrafik är för en kommun som Tibro mycket viktig. Kol-
lektivtrafikförsörjningen är idag god med bra möjligheter till in- och utpendling 
gällande arbete, utbildning, service, kulturutbud och sjukresor. Turtätheten är något 
sämre kvällstid. Kollektivtrafiknätet och busshållplatsernas lägen redovisas i del 
tre. 

Tibro tätort är inte större än att allt finns inom cykelavstånd. Tibro tätort är välför-
sett med cykelvägar. Strukturen på cykelvägnätet redovisas i del tre.  

IT och telekommunikationerna utvecklas snabbt. Goda möjligheter till elektronisk 
överföring av information blir allt viktigare. Just nu sker en utbyggnad av ett nytt 
mobiltelefonnät samt ”bredbandsutbyggnad” i hela Sverige. Mål för stadsnätet re-
dovisas i del 3 avsnitt 9.7.  

Mål 

Kommunen ska verka för bra infrastruktur. Gatorna ska ha en god standard och ska 
vara väl underhållna samt trafiksäkra.  Det antagna trafiksäkerhetsprogrammet med 
uppsatta mål för trafiksäkerhetsarbetet ska följas.  
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Luftföroreningar från vägtrafiken ska hållas på så låg nivå som möjligt. Även ”mil-
jövänlig” järnvägstrafik ska kunna erbjudas näringslivet i Tibro.  

Kollektivtrafiken ska vara miljövänlig och attraktiv för kommuninvånarna.  

 LBC.  Plats för ny omlastningsplats mellan bil och tåg  

Cykelvägnätet ska utvecklas ytterligare inom tätorten samt byggas ut till tätortens 
rekreationsområden. Belysning av gång- och cykelvägar är väsentlig ur trygghets-
synpunkt och ska beaktas. 

Goda IT- och teletekniska kommunikationer ska utvecklas i hela kommunen. 

Strategier 

Kommunen bör satsa på att bygga samman tätorten öster om centrum. Häggetorps-
leden byggs samman med Bangatan och Östra Långgatan. En ny förbindelse mellan 
Kyrkefallavägen vid SA-Möbler och Fågelviksleden bör byggas ut senast i sam-
band med att Fågelviken exploateras. 

Kommunen ska i samråd med Vägverket ta fram förslag till förbättring av avfarten 
till Västanå industriområde vid Grönhultsvägen och där belägen busshållplats. 
Eventuellt kan Tidavadsgatan komma att anslutas till riksväg 49 vid Fågelviksle-
den. 

Utveckling av godstransporter på järnväg ska utredas. Omlastningen i Tibro cent-
rum bör flyttas till Balteryd. Området vid LBC och järnvägen kommer att reserve-
ras för en större omlastningsterminal.  

Vissa felande länkar inom cykelvägnätet ska byggas ut. Om järnvägen läggs ner 
från Tibro till Fagersanna kan banvallen byggas om till en gång- och cykelväg.  

Busstationen i Tibro bör flyttas för att förbättra kollektivtrafiken. Busstationen är 
bättre belägen i nordvästra delen av centrum vid Fredsgatan, Mariestadsvägen och 
Skövdevägen. 

IT-stadsnät kommer att byggas ut i etapper i hela Tibro tätort. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen  
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Se även Del 3  Avs. 9 Kommunikationer      

 

Teknisk försörjning   

I Tibro produceras en mindre mängd förnybar energi från tre vattenkraftverk inom 
kommunen varav ett (Brokvarn) ligger inom Tibro tätort.  

Vattenfall driver i Tibro tätort en biobränsleeldad fjärrvärmeanläggning som försör-
jer en stor andel av Tibros industri och bostäder med värme. Fjärrvärmeanläggning-
en är byggd för att elda spill från möbelindustrin.  

Tibro tätort utgör ett verksamhetsområde för vatten- och avloppsförsörjning. Inom 
detta område är kommunen skyldig att förse fastighetsägarna med vatten respektive 
ta om hand avloppsvatten. Vatten till tätorten hämtas från källor vid Segerstorp och 
Karlshaga.  Kommunens avloppsreningsverket är beläget vid Tidan strax norr om 
riksväg 49 och tätorten. 

Dagvattnet leds när så är möjligt ut i diken och bäckar. Kommunen har även byggt 
ett antal dammar (kvävefällor) för rening av dagvattnet främst i anslutning till Ti-
dan. 

Kommunen har ett helhetsansvar för avfallsfrågorna. Man samarbetar med grann-
kommunerna i ett kommunalförbund Avfallshantering i Östra Skaraborg (AÖS). 

Hushållsavfallet transporteras idag till Gärstadverken i Linköping där de bränns.    

För uppsamling och transport av hushållsavfall, i den mån det inte omfattas av pro-
ducentansvaret, anlitar kommunen en entreprenör. Inom Tibro tätort finns en åter-
vinningscentral och fem återvinningsstationer. 

Frågor som hänger samman med energiförsörjning, vatten- och avloppsförsörjning-
en  samt avfall och återvinning behandlas i den kommuntäckande planen. 

Mål 

Den tekniska försörjningen ska vara robust (ej sårbar) och hållbar d.v.s. använd-
ningen av förnybar energi ska öka, dagvattnet ska så lång möjligt renas och infiltre-
ras lokalt.  

Återvinningsstationerna ska ges en enhetlig och god estetisk utformning. 

 

Strategier 

Det befintliga fjärrvärmenätet ska byggas ut ytterligare, reningen av avloppsvatten 
vid reningsverket ska förbättras, fler dagvattenanläggningar (kvävefällor) ska byg-
gas. Om dagvattendammar byggs inom bostadsområdena är det angeläget att det 
sker en viss genomströmning av vatten så att dammarna kan hållas friska. 

Återvinningsstationernas placeringar ska omprövas innan några investeringar vad 
gäller utformningen genomförs. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen   

Se även  Del 3 Avs. 10  Teknisk försörjning 
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    Vattenfalls fjärrvärmeverk på Baggebo industriområde 

 

Risk, säkerhet, totalförsvar  

Risk och sårbarhet av olika slag är en del av vår vardag, och byggs ständigt in i 
samhällsutvecklingen. Tekniska framsteg, storskalighet, specialisering, sociala för-
ändringar och ökade internationella kontakter är några exempel som bidragit till vår 
förändrade riskbild. Landets hotbild har på senare år breddats, och ses inte längre 
endast ur ett militärt perspektiv. Samhällets förmåga att möta fredstida störningar är 
grundläggande för dess möjligheter att verka under svåra påfrestningar och höjd be-
redskap. Fokus ligger idag i huvudsak på samhällets sårbarhet och fredstida risker, 
samtidigt som kraven på ökad säkerhet och minskad sårbarhet växer.  

Risk- och beredskapshänsyn   

Riskhänsyn är åtgärder, som reducerar eller eliminerar befintliga risker och ser till 
att ytterligare risker inte byggs in i samhället. Beredskapshänsyn är åtgärder som 
ökar säkerheten och uthålligheten i samhället som kan ha betydelse under fredstida 
samhällsstörningar, kriser och under höjd beredskap.    

Kommunen har genomfört både en kommunal riskanalys och en kommunalteknisk 
riskanalys. I dessa dokument framgår vilka risker som finns i Tibro samt en åt-
gärdsplan för att höja beredskapen. Planerna bör dock ses över.  

Risker i samhället som naturrisker, transport av farligt gods, hantering av farliga 
ämnen samt säkerhets- och skyddsavstånd behandlas i del 2.2 Miljö och riskfakto-
rer. Samhällets sårbarhet vad gäller de tekniska försörjningssystemen behandlas i 
avsnitt tekniska försörjningssystem.  
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Totalförsvaret  

Det civila försvarets uppgift är bl.a. att värna civilbefolkningen, trygga en livsnöd-
vändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. Kommunen är 
högsta civila totalförsvarsmyndighet på lokal nivå och ansvarar för den kommunala 
beredskapen. Kommunen har en beredskapsplan i vilken behandlas organisations-
frågor, försörjningspliktiga företag, IT-säkerhet mm. 

Tibro tätort har tidigare varit skyddsrumsort, vilket innebär att statsmakterna har 
ställt krav på att det ska byggas skyddsrum i samband med nybyggnation. Så är inte 
fallet numera. Idag byggs det inga nya skyddsrum. De skyddsrum som tidigare 
byggts ska dock hållas i stånd.  

I kommunen finns tio stycken hemskyddsområden inom vilka det finns en förutbe-
stämd informationsplats där de boende ska kunna få information vid kriser eller 
krig.  

Mål  

Samhällets struktur ska vara robust och uthållig d.v.s. föga sårbart vid påfrestning-
ar. Befolkningsskyddet (skyddsrum och skyddade utrymmen) ska vara tillgodosett. 

Mål för den kommunala beredskapen i Tibro kommun har antagits den 13 aug. 
1996, § 169.  

Områden, som har betydelse för försvaret ska så långt möjligt skyddas. 

Strategi  

Den kommunala riskanalysen, kommunaltekniska riskanalysen och beredskapspla-
nen behöver ses över / aktualiseras. 

Inventering av lokaler som kan användas som skyddade utrymmen ska genomföras. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Se även Del 3 Avs. 11   Risk, säkerhet, totalförsvar    

 

Natur- och kulturmiljöer    

Flera inventeringar som behandlar natur- och kulturvärden i Tibro har genomförts. 
Dessa omfattar t.ex. sammanställningar av värdefulla ängs- och hagmarker, od-
lingslandskap mm. 

Stränder har stort naturvärde och är mycket betydelsefulla för allmänhetens möjlig-
heter till friluftsliv och för växt- och djurlivets mångfald och försörjning. Områdena 
närmast bäckar och åar har också stor betydelse för att fånga upp och minska på-
verkan på vattendragen från t.ex. gödsling och ogräsbekämpning. 

Boende i Tibro tätort har nära till naturen. Åker- och skogsmark går ofta ända fram 
till bebyggelsen. Dessa marker men även grönytor och parker intar en dominerande 
plats i människors närmiljö. De naturområden som har bedömts vara av intresse 
som närområde till bostadsbebyggelsen har redovisats i del 3. Där har också preci-
serats parker som har särskilt kulturella och sociala värden. 
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Kommunen har låtit ta fram ett förslag till grönyteprogram för vissa angelägna om-
råden i tätorten - genomfarter, infartsgator, Tidan och Tibrobäcken. Förslaget pre-
senteras del 3. 

Det är angeläget att bevara vårt kulturarv för framtida generationer. Kulturvärden 
består huvudsakligen i tätorten av enstaka objekt, enstaka värdefulla byggnader då 
hela miljöer inte längre finns kvar. Förslag till bevarande redovisas i del 3. 

Tidan sett från Fågelviksleden mot Smulebergsskogen 

    

Mål  

Tibros karaktär av trädgårdsstad ska bevaras. Områden inom tätorten som har höga 
naturvärden ska bevaras och förstärkas. Naturområdena och parkerna ska vara 
vackra, vilket inte nödvändigtvis medför en intensiv skötsel. En ansad vild natur 
som kräver lite skötsel är också vacker. 

Vad gäller kulturmiljön ska Tibros kulturarv tillvaratas, vårdas och utvecklas. Vär-
defulla byggnader, anläggningar, kulturmiljöer mm ska bevaras i så oförvanskat 
skick som möjligt.  

En god byggnadskultur och en god tätortsmiljö ska främjas. 
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Strategier   

Områden längs Tidan, Tibrobäcken, Gärebäcken och vissa andra små bäckar ska 
bibehållas och utvecklas som grönstråk. En grönplan bör upprättas för tätorten. I  
denna bör ingå såväl grönstråk, värdefulla områden med särskilda natur- och kul-
turvärden, som grönytor och parker. Arbetet bör ske i samverkan med berörda fas-
tighetsägare.  

Ett lokalt handlingsprogram för arkitektur och planering bör tas fram i vilket ingår 
bevarande av kulturbyggnader. 

Ansvariga: Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden. 

Se även Del 3  Avs. 12  Natur- och kulturmiljö 

                Kyrkefalla kyrka 

 
 
 
 

 
Miljö - Utformning  
 

I den kommunala visionen om tätortens utveckling framförs att Tibro har blivit 
vackrare och trivsammare. En ny vision har nyligen antagits av kommunfullmäkti-
ge. I denna anges bl.a. att centrum ska bli en vacker och levande mötesplats. 

Mål 

En ännu attraktivare tätort samt en vacker och levande mötesplats. 
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Strategier 

I del tre framförs synpunkter på vilka områden i tätorten som man särskilt bör satsa 
på vad gäller utformning. De utpekade platserna är områden längs förbifarter, infar-
ter, centrum, rastplatser, parker mm. Kommunen bör ta fram förslag i samverkan 
med eventuellt berörda fastighetsägare.  

Gator och torg i centrum ska göras attraktivare. Gatorna i centrum byggs om till 
gårdsgator. Arbetet ska ske i samråd med berörda fastighetsägare och näringsidkare 
i centrum. 

Ansvariga: Kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämnden  

 Se även Del 3 Avs. 13 Miljö - Utformning 
     

 
Fattigstugan vid Kyrkefalla kyrka 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


