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Läge

Tibro är beläget i nordöstra delen av Västra
Götalands län, delen Skaraborg.

Inom en radie om mindre än 40 mil (fågelvä-
gen) kan man nå nordens tre huvudstäder
Stockholm,  Oslo och Köpenhamn. Avståndet
till Göteborg länets största stad är ca 17 mil.
Avståndet till Skövde, Skaraborgs största stad,
är ca två mil.

Kommunikationer

Kommunikationerna är goda då man inom två
mils avstånd har tillgång till både flyg och
snabbgående tåg.

Inom två timmar kan man med bil eller tåg nå
Göteborg, halva Småland, Linköping, Örebro
och Karlstad. Ett område med ca 2,5 miljoner
invånare.

Befolkning

Västra Götalands län har ca 1,5 miljoner invå-
nare, varav drygt hälften bor i Göteborgsregio-
nen. I Skaraborgsregionen bor ca 250 000 in-
vånare.

Just nu är trenden att befolkningen flyttar från
landsortskommunerna till storstadsregionerna -
Stockholm, Göteborg och Malmö. Folkmäng-
den minskar i de flesta kommuner i Skara-
borgsregionen.

Näringsliv

Näringslivet i regionen domineras av hantering
av varor, antingen direkt genom tillverkning
eller indirekt genom exempelvis tjänster,
transporter och försäljning. Dominerande bran-
scher i regionen är livsmedelsproduktion, bil-
industri, textilindustri  och  i  Tibro möbelin-
dustri.

Turism

Turismen är en av de snabbast växande bran-
scherna internationellt. I Skaraborg finns

många attraktiva turistområden. Tibro kom-
mun har, vad gäller turistfrågor, valt att delta i
samverkansregionen Göta Kanal. Samverkan
omfattar Göta Kanals området på ömse sidor
om Vättern.

Utbildning

Högre utbildning finns inom en 20 milsradie
på flera orter i regionen som t ex Göteborg,
Skövde, Trollhättan/ Uddevalla, Borås, Jönkö-
ping, Linköping, Örebro och Karlstad.

Närmsta högskola är belägen i Skövde. Hög-
skolan i Skövde har kärnkompetensen inom
naturvetenskap, teknik och humanvetenskap.
Skövde högskola har dessutom en tydlig in-
formationsteknisk profil.

Övrig kommunövergripande  samverkan

Tibro kommun samverkar  med andra kommu-
ner och med etablerade samverkansorgan  som
t ex
 West Sweden
 Kommunerna i Västra Götaland
 Mellansjöregionen som består av Falkö-

ping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Marie-
stad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töre-
boda.

 Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda,
Gullspång och Mariestad vad gäller Rädd-
ningstjänsten.

 Skövde, Hjo, Karlsborg och Tibro vad
gäller avfallsfrågor.

 HjoTiBorg - Hjo, Karlsborg och Tibro –
t.ex. i gymnasiefrågor.

 E20- gruppen som arbetar med vägstruk-
turfrågor.

Litteratur och källor

Västra Götaland - nulägesbeskrivning. Region-
styrelsen Västra Götland.

Marknadsföringsplan med fokus på kommuni-
kation, boende och näringsliv, Mark Vadasz.
Tibro kommun.



STOCKHOLM

GÄVLE

SUNDSVALL

LINKÖPING

NORRKÖPING

ÖREBRO

FALUN

VÄXJÖ

JÖNKÖPING

MALMÖ

TIBRO

KARLSTAD

BORÅS

SKÖVDE

HELSINGBORG

TROLLHÄTTAN

KÖPENHAMN

GÖTEBORG

OSLO

Översiktsplan 
Tibro tätort

Övergripande förutsättningar
Tibro i regionen

3.1

2003-06-18 Maj 2003

40mil

20 mil



Översiktsplan 3.2 Övergripande förutsättningar
Tibro kommun Tibro kommun

Maj 2003 2006-04-19

Kommunen bildades 1971 och består av två
församlingar – Tibro och Ransbergs försam-
lingar. Kommunen utgör en väl fungerande
administrativ enhet.

Centralorten i kommunen är Tibro tätort. Här
bor ca 8 000 av kommunens ca 10 600 invåna-
re.

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

Resten av kommunen är landsbygd. Sydvästra
delen är jordbruksbygd och nordöstra delen
består huvudsakligen av skogsbygd. Små by-
bildningar finns såväl inom jord- som skogs
områdena. Dessutom finns ett antal sommar-
stugeområden runt sjön Örlen. Företrädesvis
vid sjöns södra, västra och norra stränder.

Ett stort inslag i den befintliga bostadsbebyg-
gelsen utgörs av enbostadshus. Boendestan-
darden i kommunen är hög.

Natur

Kommunen upptar en areal av ca 220 kvadrat-
kilometer, varav vattenarealen är ca 18 kvad-
ratkilometer.

En större del av kommunens areal täcks av
skog, mest barrskog. Lövskogens utbredning är
obetydlig. Större lövskogsområden finns nu-
mera endast i omedelbar närhet av bebyggelse
och t ex i Spännefallaområdet söder om Tibro
tätort samt mellan Lakenäs och Hultåsen öster
om Örlen. En utlöpare av Hökensås slutar strax
söder om Örlen.

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

Slätten ligger på en nivå av 105 – 115 meter
över havet. Kommunens högsta punkt ligger
sydost om Ransbergs kyrka, ca 240 meter över
havet och den lägsta punkten strax norr om
Örlen, ca 95 meter över havet.

Sjön Örlen, kommunens största sjö, är belägen
i kommunens östra del och utgör 8 % av kom-
munens yta. Sjön har ett djup om ca 25 meter. I

övrigt finns ett 10-tal småsjöar, i regel i skogs-
bygd.

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

Kommunens areal tillhör två större avrinnings-
områden. Tidan och dess biflöden rinner  till
västerhavet via Vänern. Örlen och dess biflö-
den rinner till Östersjön.

Näringsliv

Tibro domineras av tillverkningsindustri hu-
vudsakligen möbelindustri och underleverantö-
rer till dessa. Huvuddelen av kommunens fö-
retag är belägna inom Tibro tätort. Endast ett
fåtal mindre företag är belägna utanför Tibro
tätort.

Utanför tätorten utgör jord- och skogsbruket de
viktigaste näringarna.

Infrastruktur

Riksväg 49 (mellan Skara–Skövde–Tibro–
Karlsborg–Askersund) genomkorsar
kommunen i väst-östlig riktning och länsväg
201 (mellan Mariestad–Hjo) i nord-sydlig rikt-
ning.

Karlsborgsbanan, järnvägen mellan Skövde
och Karlsborg, går genom kommunen i väst–
östlig riktning. Järnvägen delar både Tibro och
Fagersanna tätorter i två delar.

Transporter, pendling

Till Tibro tätort liksom Fagersanna finns goda
förbindelser med kollektivtrafik. Fler personer
pendlar ut från kommunen än in. Det vill säga
att Tibro är mer boendeort än arbetsort.

Varutransporter sker huvudsakligen på lastbil.
Vissa transporter går på järnväg till Tibro tätort
från stambanan i Skövde.

Service

Kärnan i kommunens serviceutbud finns i Tib-
ro tätort, såväl vad gäller kommersiell som
offentlig service.
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