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Aktörer
Inom	 kommunen	 finns	 två	 huvudsakliga	 el-

distributörer, Tibro Energi AB och Vattenfall 
Eldistribution AB. Dessutom distribuerar Karls-
borgs Energiverk el inom ett mindre område i 
ansluning	till	Mölltorp.	I	detta	område	finns	idag	
två abonnenter.

Tibro Energi AB är huvuddistributör i kom-
munen. Distributionsområdet är Tibro och Fa-
gersanna tätorter med omnejd. Detta område har 
ca 5 300 abonnenter och elverket omsätter ca 
116 GWh.

Vattenfall Eldistribution AB distribuerar ström 
inom Hönsa och landsbygden i kommunen. Det-
ta område har ca 870 abonnenter och Vattenfall 
omsätter ca 8 GWh.

Anläggningar
På kartan redovisas det övergripande kraftled-

ningsnätet och regionstationerna. En ny ledning 
planeras söderut mellan Tibro och Korsberga 
(130 kV) och en västerut mellan Tibro och Sven-
torp	(40	kV)	i	befintligt	ledningsstråk.

Förnybar energi
Inom kommunen produceras enbart förnybar 

energi.

Vattenkraft
El från vattenkraftverk produceras i privat regi 

vid Åreberg och Hönsa. Ett tredje verk, vid Bro-
kvarn i Tidan, har rustats upp och drivs av Tibro 
Energi AB, se kartan.

Solenergi
Bortsett från kärnkraft och geotermisk energi 

är all energi omvandlad solenergi. Följande kan 
dock sägas vara ”direkta” metoder för att utnyttja 
solenergin:
• Passiv solvärme innebär att en byggnad i sig 

fångar upp och behåller solenergin på ett effektivt 
sätt.

• Solfångare innehåller vätska som värms direkt av 
solstrålarna och överför värmen till annan vätska.

• Solceller omvandlar solenergin till elektricitet. 
Att framställa el från kiselsolceller är idag cirka 
tio gånger dyrare än konventionell el och är inte 
lönsamt	där	det	finns	ett	utbyggt	elnät.	Utveckling	
av tekniken pågår emellertid.

• Ytjordvärme är ett sätt att med värmepump ta 
tillvara solens uppvärmning av markytans översta 
skikt.   

• Bergvärme är ett sätt att med värmepump utvin-
na värme ur grundvattnet i framförallt berggrun-
den.
För småhusägare är solvärme ett alternativ för 

att värma varmvatten. Ytjord- och bergvärme 
kräver relativt mycket elenergi för driften, vil-
ket innebär att dessa system lämpar sig bäst för 
större förbrukare än en villa.

Bioenergi
Bioenergi är en förnybar och uthållig energi-

källa så länge vi inte förbrukar mer än vad som 
hinner växa upp igen. Viktigt är bl a att återföra 
aska som blir över vid förbränning till naturen. 
Exempel på biobränslen är energiskog, ener-
gigräs, oljeväxter, halm, ved och biprodukter 
från skogsindustrin. Även metangas, torv och 
rötgas brukar räknas som biobränslen.

Energihushållning
”Använd” energi d v s den värmeenergi som 

läcker ut från bostäder, kontor, industrier, tran-
sporter o s v är den kanske viktigaste miljövän-
liga energikällan. ”Återanvänd energi” är en re-
surs som bör utnyttjas ännu bättre.

Det bästa sättet att nå en hållbar energiproduk-
tion är dock att minska beroendet av energi, dvs 
att minska energiförbrukningen. 

Vindkraft
Vindkraft är en påfallande ren energikälla. Den 

tillförda energin är gratis och outtömlig. Påver-
kan på luft och klimat är mycket begränsad. När 
ett vindkraftverk tjänat ut kan det monteras ner. 



Översiktsplan för Tibro kommun, antagandehandling jan 2012

   95      3.12.1  El och förnybar energi



Karlsborg

Karlsborgs kommun

Örlen Rv 49

FAGERSANNA

H
jo Hjo kommun

Lv 201

M
ariestad

Töreboda kommun

HÖNSA
Lv

201

Rv 49

Skövde

TIBRO

Tidan

Skövde kommun

Översiktsplan 
Tibro kommun

12.1 Teknisk försörjning
El / förnybar energi

Skala 1:140 000

Övergripande kraftledningsnät

Gräns för områdeskoncession

Planerad regionledning

Regionstation

Vattenkraftverk

Vattenfall AB

Tibro
Energi AB

Vattenfall AB

Vattenfall AB

Karlsborgs
Energi AB

Vattenfall AB

Sept  2009



Översiktsplan för Tibro kommun, antagandehandling jan 2012

    96      3.12.1 el och förnybar energi

Vindkraften står idag för ca 6 TWh av de 132 
TWh el som Sverige konsumerar under ett nor-
malår. Energimyndighetens planeringsram är 30 
TWh år 2020, vilket innebär ca 13 000 verk om 
ca 3 MW vardera. Av produktionen planeras att 
ca 20 TWh sker på land och resten till havs. 

I östra delen av Tibro planerar Lunnekullens 
Vind AB för en vindkraftspark på ca 65 vind-
kraftverk. Projektet är f n föremål för tillstånds-
prövning och tillåtlighetsprövning m h t försva-
rets intressen i området.

Försvarsmakten har under planarbetet tillställt 
Tibro kommun en skrivelse; ”Försvarsmaktens 
hantering av inkommande vindkraftsremisser 
inom	militära	flygplatsers	influensområde,	2010-
10-04”.	I	skrivelsen	definieras	s	k	stoppområden	
kring	militära	 flygplatser,	 däribland	 flygfältet	 i	
Karlsborg. Inom stoppområdena kommer för-
svaret att motsätta sig vindkraft som äventyrar 
flygsäkerheten	och		flygverksamhetens	operativa	
krav. Enligt dokumentet kommer dock försvars-
makten att pröva varje ärende individuellt. 

Stoppområdet	 för	 flygverksamheten	 i	 Karls-
borg omfattar hela Tibro kommun. Det har dock 
nyligen byggts två vindkraftverk inom stopp-
området i Karlsborgs kommun vilket indikerar 
att	vindkraft	kan	samexistera	med	flygverksam-
heten även långt innanför stoppområdets yttre 
gräns. 

De	områden	som	av	andra	skäl	identifierats	för	
vindkraft behålls i översiktsplanen som underlag 
för individuell prövning av verk i varje enskilt 
ärende. Område Lunnekullen, som delvis ligger 
i	in-	och	utflygningsstråket	för	Karlsborgs	flyg-
plats behålls tills annat framgår av regeringens 
beslut i den pågående tillåtlighetsprövningen.

Litteratur och källor
•	 Energimyndighetens regleringsbrev (ER 2007: 

45) Nytt planeringsmål för vindkraften år 2020. 
•	 Energimyndighetens rapport (ET 2008:20) Ener-

giläget i siffror 2008.
•	 Energi- och klimatstrategi för Västra Götalands 

län, Länsstyrelsen 2008:93.
•	 ”Försvarsmaktens hantering av inkommande 
vindkraftsremisser	inom	militära	flygplatsers	
influensområde”,	2010-10-04.

Mål  
•	 Andelen förnybar energi för el- och värme-

produktion som ger ett långsiktigt hållbart och 
robust samhälle ska öka. 

•	 Energianvändningen och miljöbelastning från 
energianvändning ska minska.

Strategi 
•	 En energiplan ska upprättas. Möjligheten att 

etablera vindkraft ska utredas särskilt.
•	 Kommunen ska ha klimat- och energirådgiva-

re för att stimulera hushåll och verksamhets-
utövare att minska sin energiförbrukning.

Rekommendationer
•	 Vindkraftverk ska placeras så långt från  

bostäder att bullernivån understiger 40 dBA. 
Nya rön angående störningar vid lägre ljud-
nivåer ska beaktas. All tillståndsgivning skall 
bygga på noggranna utredningar med innehåll 
enl § 25 a  miljöbalksförordningen 1998:899.

•	 Vid planering för vindkraft ska tidiga samråd 
tas	med	Trafikverket	angående	transporter	och	
PTS angående radiolänkstationer.

•	 Vindkraftverk lägre resp högre än 50 m får 
inte placeras närmare kraftledningar än 100 
resp 200 m.

•	 Utbyggnad av nya vattenkraftverk är vare 
sig	möjlig	eller	önskvärd	i	Tidan.	Befintliga	
kraftverk bör effektiviseras efterhand som 
teknikutvecklingen möjliggör detta.

•	 Bostäder ska placeras på så stort avstånd från 
ledningar och andra elektriska anläggningar 
att den elektromagnetiska strålningen under-
stiger 0,2 mikrotezla.

•	 Elsäkerhetsavstånd mellan bostäder och 
kraft ledningar ska vara minst 6 resp 10 m vid 
ledningsstorlek 40 kV resp 130 kV. 

• Se även separat fördjupning av översiktspla-
nen - Vindkraft och annan energiförsörjning. 
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500 m
Skala 1:125 000

Kartan visar med röd färg de områden som kommunen bedömer vara lämpliga för vindkraft. Beige färg utgör ett 
skyddsavstånd på minst ca 500 m kring bostäder i kommunen. Mörkgrön färg markerar områden där värden för 
natur, kultur, friluftsliv mm gör vindkraft mindre lämplig. Avgränsningen av Lunnekullen har hämtats från upprättat 
planprogram. Kartan har hämtats från det pågående arbetet med en tematisk fördjupning för vindkraft och annan 
energiförsörjning.
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Befintliga vattentillgångar
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 
stor mängd dricksvatten av god kvalitet. 

De	 kommunala	 vattentäkterna	 finns	 inom	
dessa områden, se även avsnitt 3.13.2, Dricks-
vatten.

Den västra delen av kommunen består av mark 
med måttlig grundvattentillgång. I detta område 
består marken av jordlager med låg genomsläpp-
lighet. Detta innebär att det mesta av grundvatt-
net strömmar till området under dessa jordlager 
eller	finns	i	sprickbildningar	i	berggrunden.

I	kommunens	nordöstra	del	finns	ett	antal	min-
dre områden med liten eller ingen grundvatten-
tillgång. Detta beror på att urberget ligger strax 
under de översta jordlagren.  

Ytvatten
Sjön Örlen, med sin storlek på ca 1400 ha, 

är kommunens största sjö och upptar ca 8 % av 
kommunens yta. Örlen har ett största djup på ca 
25	meter.	I	övrigt	finns	ett	10-tal	mindre	sjöar	i	
kommunen.	De	flesta	av	dessa	finns	i	skogsbyg-
den.

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 inom kommunen är ca 17 kilometer. Ut-
över	Tidan	finns	 i	kommunen	ett	flertal	mindre	
åar och bäckar däribland Gärebäcken som rinner 
ut i Tidan. 

Kartan på nästa uppslag redovisar de vatten-
drag	som	finns	med	på	den	senaste	ekonomiska	
kartan (gula kartan).

Avrinningsområden
Ett avrinningsområde avgränsas från ett annat 

av en höjdpunkt som fungerar som vattendelare. 
I	kommunen	finns	två	stora	avrinningsområden,	
se kartan på nästa uppslag, sid 101.

De två stora områdena avvattnas till sjön Ör-
len och ån Tidan. De övriga avrinningsområdena 
transporterar vattnet till vattendrag i grannkom-
muner.

Aktörer
Vattnet från sjön Örlen och avrinningsområdet 

kring sjön samt en liten del av kommunen i söder 
når Östersjön via Vättern och Motala Ström och 
tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt.

Vattnet i Tidans och Gärebäckens vattensys-
tem samt inom omgivande avrinningsområde i 
västra delen av kommunen når ”västerhavet” via 
Vänern och tillhör Västerhavets vattendistrikt. 

Indelningen i avrinningsområden har bety-
delse för att bedöma vilket eller vilka vattendrag 
som kan påverkas av eventuella miljöförore-
ningar och/eller ändrad markanvändning på en 
viss plats eller inom ett visst område.

Indelningen är också avgörande för vilken 
domstol som ansvarar för tvister och dylikt som 
berör vattnet.

Plan- och bygglagen, miljöbalken mm ger 
kommunen ökat ansvar och nya möjligheter att 
planera och påverka beslut som rör vattnets an-
vändning och status.

Kommunen har låtit utarbeta en vattenförsörj-
ningsplan, SWECO 2011-06-26, som syftar till 
att trygga dricksvattenförsörjningen i kommu-
nen på lång sikt. 

Planen innehåller en redovisning av kapacitet, 
vattenkvalitet, hot och skydd för potentiella och 
prioriterade sjöar och grundvattenförekomster 
samt avslutas med rekommendationer för prio-
riterade objekt, sjön (Örlen) och tre stora grund-
vattenförekomster.

Tibro kommun är representerade i Tidans vat-
tenförbund bildat 1984. Förbundets verksam-
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hets område är hela Tidans avrinningsområde 
och Mariestadsfjärden. Vattenförbundet bedriver 
följande verksamhet:

1. Recipientkontroll
2. Underhålls- och restaureringsarbeten
Tidans vattenförbund är också ett vattenråd, 

enligt det nya vattendirektivet, för Tidans avrin-
ningsområde.

Vattnets status
Försurningen är ett betydande problem som 

påverkar både vatten och mark. I kampen mot 
försurningen är kalkning en viktig åtgärd.

I en inventering som genomfördes under 
1980- talet konstaterades att 20 % av vattentäk-
terna i kommunen hade surt vatten. Försurnings-
problem förekommer inte i Örlen. De mindre 
sjöarna är däremot mer känsliga för försurning.  

Sjön Örlen är näringsfattig. En ökning av när-
ingstillförseln till vattnet kan dock ge upphov till 
ökad vasstillväxt och blomning av blågröna al-
ger. Näringsämnena kommer bl a från jordbruk, 
enskilda avlopp och trädgårdar. Syrehalterna är 
relativt låga i bottenvattnet. 

Ytvatten
Inom kommunen har sjön Örlen samt åarna Ti-

dan, Örlan och Gärebäcken bedömts av Vatten-
myndigheten. Bedömningen av statusen framgår 
av tabellen på nästa uppslag. 

Beteckningen ”måttlig” för den ekologiska 
statusen i Örlan, Tidan och Gärebäcken orsakas 
av	att	det	finns	vandringshinder	för	fisk	i	dessa	
vattendrag. För Gärebäcken uppges även försur-
ning och främmande arter (signalkräfta). 

Beteckningen ”god exkl kvicksilver” för den 
kemiska statusen innebär att den kemiska statu-
sen är god. Fn saknas kunskap om ev kvicksil-
verföroreningar. Skulle sådana påträffas kan det 
innebära att den kemiska statusen värderas på 
annat sätt.

Den kemiska statusen för Tidan inom Tibro 

3.13.1  Grund- och ytvatten

kommun är i hög grad beroende av det som hän-
der i kommunerna uppströms Tibro. 

Det	faktum	att	flera	ytvatten	inte	uppnår	god	
status bör föranleda åtgärder så att detta uppnås.  
I gällande åtgärdsprogram anges att god ekolo-
gisk status ska uppnås i Tidan nedströms Tibro, 
Gärebäcken och Klämmabäcken senast 2021. 
Ett sätt att uppnå god status är byggande av sk 
omlöp	förbi	kraftstationerna	för	fisken.

Grundvatten
Enligt Vattenmyndighetens redovisning har 

kommunens grundvattentillgångar i båda vat-
tendistrikten med ett undantag god kvantitativ 
och kemisk status och väntas ha kvar detta 2015. 
Se tabell på nästa uppslag.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna beslutades 2009 av 

vattendistrikten och avser kvalitetskrav för olika 
vattenförekomster.

I Tibro omfattas vattendragen Örlan, Ebbe-
torpsbäcken (Heter Slättåsabäcken i Tibro), Ti-
dan, Gärebäcken och Kläm ma bäcken, sjön Örlen 
samt de fyra stora grund vattenförekomsterna, av 
fastställda miljökvalitetsnormer enligt tabellen 
på nästa uppslag. 

Ebbetorpabäcken (Slättåsabäcken) och Kläm-
mabäcken rinner mycket kort sträcka inom Tibro 
kommun och bedöms inte tillföras föroreningar 
av betydelse inom dessa delsträckor.

Kvalitetskrav för ytvattenförekomster
Samtliga ytvattenförekomster skall uppnå hög 

eller god ekologisk status och god kemisk status 
senast 2015-12-22. Undantag med senare datum 
finns.	Se	tabell.	

Kvalitetskrav för grundvattenförekomster
Samtliga grundvattenförekomster skall uppnå 

god kvantitativ och kemiskt status senast 2015-
12-22.	 Undantag	 med	 senare	 datum	 finns.	 Se	
tabell.
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Litteratur och källor
•	 Vattenförsörjningsplan, SWECO 2011-06-26. 
•	 Karta (SGU), serie AH nr 9, 1984-1985.
•	 Sjödjupskarta	för	Örlen,	Örlens	fiskevårdsfö-

rening.
•	 Recipientkontrollen i norra Vätterns tillrin-

nings område, Årsrapport 1999, Medins Sjö- och 
åbiologi AB. 

•	 Tidans vattenförbunds sammanställningar.
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Mål
•	 Levande sjöar och vattendrag. 
•	 Ytvatten med med god ekologisk och kemisk  

status samt grundvatten med god kvantitativ 
och kemisk status.

Strategier
•	 Inom ramen för Tidans Vattenförbund verka 

för att Tidan når god ekologisk status i hela 
dess längd. 

•	 I	samråd	med	markägare,	länsstyrelse	m	fl	
aktörer verka för att övriga bäckar når god 

Nuvarande status Kvalitetskrav (MKN)

Ekologisk 
status

Kemisk 
status

 Miljöproblem Ekologisk 
o kemisk 

status

Kvantitativ 
o kemisk 

status

Tidpunkt då 
MKN ska vara 

uppfylld
Ytvatten
Örlen  
SÖV

god god 1 Övergödn. signalkräfta god - 2015-12-22

Örlan  
SÖV

god god 1 Signalkräfta god - 2015-12-22

Ebbetorpabäcken 2) 
SÖV

måttlig god 1 Övergödn. signalkräfta god - 2021-12-22 e
2015-12-22 k

Tidan S Tibro  
VV

god god 1 Flödesförändr. god - 2015-12-22

Tidan N Tibro
VV

måttlig god 1 Vattenuttag, kontinui-
tetsförändr.

god - 2021-12-22 e
2015-12-22 k

Gärebäcken (2 grenar)
VV

måttlig god 1 Försurn. kontinuitets-
förändr., signalkräfta

god - 2021-12-22 e 
2015-12-22 k

Klämmabäcken 3)
VV

måttlig god 1 Övergödn. miljögifter, 
signalkräfta

god 2021-12-22 e 
2015-12-22 k

Grundvatten
Fagersanna (Del av A)
SÖV

god god - - god 2015-12-22

Lokaåsen (Del av D)
VV

god god - - god 2015-12-22

Mofalla (Del av A)
VV

god god - - god 2015-12-22

Hönsa-Kråkhult (Del av 
B) VV

god god 2 - - god 2015-12-22 kv 
2021-12-22 e

ekologisk och kemisk status.
•	 Studera och undanröja orsaken till att vatten-

täckten Hönsa-Kråkhult har fått notering om 
risk för förorening.

Rekommendationer
•	 Kommunen bör verka för att vandringshinder 
för	fisk	byggs	bort	i	Tidan	och	Gärebäcken	
genom t ex omlöp där så är möjligt till rimlig 
kostnad. 

•	 Åtgärder som t ex kalkning kan vidtas mot 
försurningen.

SÖV= Södra Östersjöns vattendistrikt   VV=Västerhavets vattendistrikt   1 Exkl kvicksilver   2 Exkl bly o arsenik. 
(Exkl kvicksilver, bly och arsenik innebär risk för att dessa ämnen kan påträffas. Kunskapen är dock otillräcklig. 
Resp vatten bör utredas). 2) Ebbetorpabäcken finns i Hjo men rinner upp i Tibro och kallas då Slättåsabäcken. 
3) Bäcken rinner upp mellan väg 49 o järnvägen vid gränsen mot Skövde kommunoch mynnar i sjön Östen.
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Utdrag ur vattenför-
sörjningsplan 2011.
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Klämma-
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Översiktsplan Tibro kommun
Grund- och ytvatten

Ytvatten med miljö-
kvalitetsnormer.
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Kvalitet
Även om tillgången på grundvatten är god i 

Tibro är det ändå vattnets kvalité som slutligen 
avgör om det kan användas till dricksvatten. 

I Tibro kommun är grundvattnet över lag av 
god kvalitet, ibland kan dock något förhöjda vär-
den av metaller och mineraler förekomma. 

Aktörer
Kommunstyrelsen är genom samhällsbygg-

nads förvaltningen ansvarig för vattenförsörjning-
en inom de verksamhetsområden som redovisas 
på kartan till höger. Ansvaret omfattar drift, un-
derhåll och nyinvesteringar. Vattenförsörjningen 
utanför kommunens verk samhetsområden är den 
enskildes ansvar.

Kommunala vattentäkter
I	Tibro	 kommun	finns	 idag	 fyra	 större	 kom-

munala vattentäkter. Två av dessa, Karlshaga 
och Segerstorp, förser Tibro tätort och bostads-
området i Bråbacka med vatten. 

Den tredje vattentäkten ligger i Fagersanna 
och förser abonnenter inom kommunens verk-
samhetsområde i Fagersanna med vatten. Den 
fjärde vattentäkten ligger i Hönsa och försörjer 
de som bor inom detta verksamhetsområdet med 
dricksvatten.

Vattenkvaliteten i de kommunala vattentäk-
terna är god. I samtliga vattentäkter kan uttaget 
ökas vid en eventuell framtida utökning av kom-
munens verksamhetsområden eller vid anslut-
ning	 av	 fler	 abonnenter	 inom	dagens	 verksam-
hetsområden.

Enskilda  och samfällda vatten-
täkter
Inom	kommunen	finns	samfällda	vattentäkter	

vid: Söroset, Perstorp/Sjöbolet, Bråbacka, Kula-
bäck, Ransbergs skola och Kylvanäs. 

God	tillgång	på	grundvatten	på	de	flesta	stäl-
len 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 betraktas som en potentiell priorite-
rad dricksvattenresurs för framtiden i vattenför-
sörjningsplanen.

Vattenverk, reservoarer och led-
ningsnät

Kommunen driver tre kommunala vattenverk. 
De ligger i Rankås (Rankåsverket), Fagersanna 
och Hönsa.

Till vattenverken i Rankås och Fagersanna hör 
även	 vattenreservoarer.	Vid	Rankås	verket	 finns	
en reservoar i anslutning till vattenverket och en 
vid Oxhagen. Reservoaren för Fagersannaverket 
ligger vid Altorp. 

De kommunala ledningsnäten är väl utbyggda 
och även väl dokumenterade inom verksamhets-
områdena. Tillgången till reservkraftverk ger en 
extra leveranssäkerhet vid elavbrott. Underhållet 
är också viktigt för leveranssäkerheten. 

Skyddsområden
För vattentäkterna vid Karlshaga, Segerstorp 

och	Fagersanna	finns	fastställda	skyddsområden	
med tillhörande föreskrifter. Skyddsområdena 
är indelade i en yttre och en inre skyddszon. Se 
karta på nästa uppslag.

Gränsen för inre skyddszoner är placerade så 
att grundvattnet inom zonen har en uppehållstid 
på minst två månader eller ligger minst 100 me-
ter från vattenkällan. 

För	vattentäkterna	i	Hönsa	finns	inget	fastställt	
skyddsområde.
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Mål 
•	 Förse de boende inom verksamhetsområdena 

med gott och friskt dricksvatten.
•	 Uppnå en robust vattenförsörjning utan drift-

störningar.
•	 Uppnå god kvantitativ och kemisk status för 

prioriterade dricksvattenförekomster inom 
kommunen senast 2021.

Strategier 
•	 Karlshaga/Segerstorpsområdet reserveras för 

vattenförsörjning. Vattenskyddsområdet bör 
uppdateras. Kommunen bör så småningom 
ansöka om nytt tillstånd för att möjliggöra ett 
ökat uttag av vatten från täkten i Segerstorp.

•	 Den framtida vattenförsörjningen av Hönsa, 
bör utredas.

•	 Avgränsningarna	av	befintliga	verksamhets-
områden ska studeras fortlöpande och vid 
behov revideras. 

•	 Kommunen ska successivt förbättra kvalite-
ten på spill- och dagvatten innan det når resp 
recipient. (Se även kap spill- och dagvatten)

Rekommendationer
•	 Inom skyddsområdena ska grusutvinning en-

dast tillåtas enligt redan godkända täktplaner. 
Utvidgning	av	befintlig	täkt	eller	nyanlägg-
ning får endast medges om man kan visa att 
vattnet i täktområdet inte påverkas negativt. 

•	 För att trygga vattentillgången i Hönsa bör det 
utredas huruvida det lokala nätet kan kopplas 
samman	med	befintligt	kommunalt	nät	vid	
Kroppetorp och/eller Torsrud.

•	 Skyddsbestämmelser mot t ex spridning av 
salt och bekämpningsmedel inom skyddsom-
råden för vattentäkter ska övervägas.

•	 Inom vattenskyddsområden vid prioriterade 
vattentäkter, Karlshaga/Segerstorp, Väster-
hönsa och Fagersanna ska särskild uppmärk-
samhet ägnas risken för föroreningar vid olika 
former av exploatering. Exploatering ska ske 
med restriktivitet.

•	 Inom inre skyddsområde för vattentäkterna 
Karlshaga/Segerstorp ska ny bebyggelse inte 

tillåtas. Inom yttre skyddsområdet ska restrik-
tivitet iakttas.

Litteratur och källor
•	 Vatten i kommunal planering, Boverket & Natur-

vårdsverket 1989.
•	 Kommunalteknisk riskanalys, Tibro kommun 

2006.
•	 Skydd av vattentäkter, Kungl. väg- och vatten-

byggnadsstyrelsen, meddel. Nr VA 14, 1964.
•	 Skyddsbestämmelse för vattentäkt Tibro 1970.
•	 Skyddsbestämmelse för vattentäkt Fagersanna 

1973.
•	 Lokala hälsoskyddsföreskrifter, § 8, antagna av 

kommunfullmäktige 1990-02-26.
•	 Vattenförvaltningen 2009-2015 i Södra Östersjöns 

resp Västerhavets vattendistrikt, Vattenmyndighe-
terna och Länsstyrelsen, mars 2010.
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Bakgrund 
Dagvatten är ytligt avrinnande regn-, spol-, 

och smältvatten, som rinner på hårdgjorda ytor 
via diken eller ledningar till en recipient el-
ler	 infiltrerar	 i	 genomsläpplig	mark.	Dagvatten	
måste avledas för att säkerställa byggnader, an-
läggningar, vägnät mm. I tätorter är det årligen 
stora mängder vatten som måste avledas från 
hårdgjorda ytor. I tätorterna har kommunen se-
dan länge tillhandahållit ledningsnät inom s k 
verksamhetsområden, i gator och annan allmän 
platsmark dit enskilda fastighetsägare vid behov 
anslutit fastighetens dräneringsvatten och vatten 
från tak- och andra hårdgjorda ytor.

Dagvatten avleds normalt till närmaste sjö 
eller vattendrag men en del läcker in i spillvat-
tenledningar och belastar onödigtvis reningsverk 
under framförallt perioder med mycket regn.  Av 
detta skäl pågår ett kontinuerligt arbete med att 
ersätta gamla otäta ledningar med nyare så att in-
läckage undviks.

Dagvatten innehåller mer eller mindre föro-
reningar beroende på typen av dagvatten, vilka 
via ledningssystem når recipienten. Det kan vara 
tungmetaller t ex kadmium och koppar, cancer-
framkallande kolväten, klorerade organiska för-
eningar och petroleumprodukter. 

Dagvatten bör därför i största möjliga ut-
sträckning	tas	om	hand	lokalt	och	infiltreras	eller	
fördröjas så nära källan som möjligt. Detta kan 
ske	genom	t	ex	svackdiken,	öppna	dammar,	infil-
tration i genomsläppliga jordlager eller andra an-
läggningar. Alla system innebär att en del av dag-
vattnet avdunstar och fördröjningen efterliknar 
därför vattnets naturliga kretslopp genom lång-
sam avrinning. Fördröjning kan ske på enskilda 
fastigheter eller genom större anläggningar, t ex 
dammar i grönområden eller där ledningssyste-
men mynnar i den lokala recipienten. 

Nuvarande förhållanden
Dagvattenledningar	 finns	 i	 Tibro	 och	 Fager-

sanna tätorter och avvattnar de avrinningsområ-
den som redovisas på kartorna.

I	 Tibro	 tätort	 finns	 ett	 antal	 fördröjningsma-
gasin för dagvatten men också ledningar som 
mynnar i Tidan, Gäre- eller Tibrobäcken utan 
fördröjning.

I	 Fagersanna	 finns	 ledningssystem	 för	 dag-
vatten inom vissa områden medan huvuddelen 
av	dagvattnet	 infiltrerar	 lokalt	eller	avleds	 i	di-
ken till Örlen. Vid Bråbacka passerar dagvattnet 
nybyggda fördröjningsdammar. Vid hyreshusen i 
östra	Fagersanna	finns	s	k	perkolationsmagasin.
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•	 Detaljplaner ska där så är möjligt föreskriva 
att dagvatten tas om hand lokalt.

Rekommendationer
•	 Fördröjning/rening ska alltid övervägas när 

ledningssystemen förnyas eller byggs om av 
andra skäl. 

3.13.3 Dagvatten

Litteratur och källor
•	 Lag om allmänna vattentjänster, 2006:412.
•	 Samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv.
•	 P105, Svenskt vatten, Handbok för långsiktigt 

hållbar dag- och dräneringsvattenhantering.

Tibro

Mål
•	 Dagvattenhanteringen ska i största möjliga 

mån säkerställa att:
- grundvattenbalansen bibehålls
- dagvattnets föroreningar inte släpps ut i miljön
- bebyggelsemiljön berikas och vattenprocesserna 

synliggörs
- skador på fastigheter och andra anläggningar inte 

uppkommer.

Strategier
•	 Kommunen skall arbeta fram en dagvattenpo-

licy för tätorterna Tibro och Fagersanna.
•	 Dagvatten bör ses som en resurs och användas 

i stadsplaneringen.

KARTA DAGVATTEN
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Aktörer
Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig 

för avloppshanteringen inom de verksamhets-
områden	som	finns	 i	kommunen.	Verksamhets-
områdena redovisas översiktligt på kartan.

Anordnande och skötsel av avlopp utanför de 
kommunala verksamhetsområdena är den enskil-
des	ansvar.	I	Fagersanna	finns	ett	större	område	
där kommunen prioriterar anslutning av enskil-
da avlopp till den kommunala överföringsled-
ningen, se den fördjupade delen för Fagersanna. 
Anmälan/ ansökan om byggande av enskilda av-
loppsanläggningar görs till Miljöförvaltningen 
östra Skaraborg

Anläggningar och ledningsnät
Till kommunens två reningsverk i Tibro och 

Hönsa är totalt ca 9 500 boende anslutna. Dess-
utom är verksamheter som industri, skolor, dag-
hem, vårdcentrum mm anslutna. Ca 400 fastighe-
ter, i huvudsak fritidshus, längs huvudledningen 
(överföringsledningen) från Fagersanna till Ti-
bro har anslutits till kommunens spillvattennät. 
Längs	 överföringsledningen	 finns	 7	 stycken	
pumpstationer.

Avloppsreningsverk/infiltrationsanläggning 
och överföringsledning redovisas på kartan.

Reningsverket i Tibro
Till detta reningsverk är ca 8 400 boende från 

Tibro tätort och ca 900 boende från Fagersanna 
anslutna. Verket är dimensionerat för 11 000 per-
soner (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 över-
föringsledningen från Fagersanna utnyttjas det 
gamla reningsverket i Fagersanna som tillfälligt 
magasin för spillvatten. Magasinets lagringska-
pacitet motsvarar spillvatten för ca ett dygn.

Under senare år främst 2009 har en rad åtgär-
der vidtagits för att minimera risken för brädd-

ning från reningsverken. Åtgärderna bygger i 
första hand på att minska inläckaget av dag-
vatten i spillvattennätet vid regnperioder. Häri-
genom ökas reservkapaciteten i ledningar och 
vid reningsverken. Slam från enskilda avlopps-
anläggningar tas om hand och behandlas vid re-
ningsverket.

Reningsverk i Hönsa
Avloppsanläggningen i Hönsa nyttjas av färre  

än 100 personer och är dimensionerad för 170 
personer. Anläggningen består av slamavskil-
jare,	pumpstation	och	 infiltrationsbädd.	Vid	av-
brott i driften bräddar spillvattnet efter slamav-
skiljning ut i Tidan. Driftsavbrott inträffar f n 
mindre än en gång per år. Vid strömavbrott , som 
är huvudorsaken till driftsstörning, stängs även 
vattenförsörjningen	varför	belastningen	på	infil-
trationsanläggningen samtidigt blir mycket liten.

3.13.4 Spillvatten

Mål
•	 Effektiv rening av avlopps- och spillvatten.
•	 Övergång till mer kretsloppsanpassade av-

loppssystem.

Strategier
•	 Det är angeläget att åtgärder för att minska 

inläckaget av dagvatten/drä neringsvatten i 
spillvattensystemet vidtas även fortsättnings-
vis så att reningsverket inte belastas i onödan 
och så att risken för bräddning minimeras.

•	 Slam från reningsverket ska om det är tillräck-
ligt fritt från tungmetaller och andra miljögif-
ter kunna användas i jordbruket. Arbetet med 
att minska mängden onödiga föroreningar i 
avloppsvattnet, sker bl a för att förbättra kvali-
tén på avloppsslammet.

Rekommendationer
•	 Nytillkommande bebyggelse i Fagersanna norr 

om väg 49 ska i första hand anslutas till det 
kommunala reningsverket via överföringsled-
ningen. Se ”FÖP, Fagersanna”

•	 Även övrig bebyggelse utmed överföringsled-
ningen bör anslutas till denna. 
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Litteratur och källor
•	 Kommunalteknisk riskanalys, Tibro kommun 

1997-09-21.

•	 Enskilda avlopp ska uppfylla de krav som 
lagstiftningen ställer. Dessutom ska enskilda 
avloppsanläggningar lokaliseras så att han-
teringen	inte	utgör	någon	risk	för	befintliga	
vattentäkter. 



Översiktsplan för Tibro kommun, antagandehandling jan 2012

    112      

Aktörer  
Det kommunala renhållningsmonopolet inne-

bär att kommunen har det grundläggande ansva-
ret för bortforsling av hushållsavfall, inklusive 
hushållens farliga avfall. Tibro kommun är  till-
sammans med Hjo, Karlsborg, Töreboda, Fal-
köping och Skövde kommuner med i  kommu-
nalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
(AÖS). Deras uppgift är att sköta medlemskom-
munernas ansvar inom avfallshanteringen.

Riksdagen har beslutat om producentansvar 
på förpackningar. Det innebär att ansvaret för 
förpackningar har förts över till dem som pro-
ducerar varor. Producentansvar kommer succes-
sivt	att	införas	för	allt	fler	varugrupper.	Huvud-
syftet med producentansvaret är att åstadkomma 
en miljöanpassning av produktion och en me-
ningsfull materialåtervinning. Fungerande in-
sam lingssystem utgör förutsättningar för att 
producenterna ska får tillbaka sina uttjänta pro-
dukter. Detta ger incitament för att utveckla mer 
miljöanpassade produkter och bygga upp en ef-
fektiv material åter vinning.

Företagen och den enskilde har också ett an-
svar för hur man hanterar avfall och återvin-
ningsmaterial.

Företagen ordnar själva så att det eventuella 
(miljö)farliga avfall man får tas om hand.

Återvinning och avfall
 Återvinningscentralen vid Rydsgatan tar emot 

alla typer av återvinningsmaterial inklusive hus-
hållens farliga avfall. AÖS anlitar i Tibro kom-
mun en entreprenör, XR Miljöhantering AB, för 
att driva återvinningscentralen. 

En	återvinningsstation	bör	finnas	på	ca	1	000	
invånare. Återvinningsstationerna är placerade i 
tätorterna Tibro och Fagersanna, se kartan. Åter-
vinningsstationerna inom tätorterna be handlas 
även i respektive fördjupning. Anläggningarna 
ägs och drivs av producenterna.

Hushållsavfall samlas in och transporteras till 
värmeverket i Skövde där de bränns. 

Mål
•	 Allt som utvinns ur naturen ska hanteras på 

ett uthålligt sätt. 
•	 Omsättningen av material och den totala 

avfallsmängden ska minska och dess energi-
innehåll tas till vara.

•	 Avfallet skall bli mindre och mindre farligt.   

Strategier
•	 Källsorteringen ska fortsätta och stärkas.
•	 Möjligheterna att i större utsträckning än idag 

ta hand om hushållens organiska avfall lokalt, 
kompostering, ska utvecklas.

•	 Anledningarna till att avfall/återvinningsma-
terial dumpas eller lämnas på fel ställen bör 
undersökas och åtgärdas.

Rekommendationer
•	 Eventuella skyddszoner runt avfallsanlägg-

ningarna bör klarläggas.

3.13.5 Avfall

Litteratur och källor
•	 Avfallsplan, avfallshantering östra Skaraborg.
•	 Förordningar om producentansvar för returpap-

per, förpackningar, däck mm.
•	 Kommunerna och producentansvaret, Svenska 

kommunförbundet.      
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Grönstruktur
Tibro kommun domineras i den västra och 

sydvästra delen av öppen mark och i övriga delar 
av skogsmark. Områden längs Tidan, Örlen och 
vissa bäckar ska bibehållas och utvecklas som 
grönstråk. Grönstrukturen  behandlas ytterligare 
i de fördjupade delarna.   

Geologi
I	kommunen	finns	flera	mycket	speciella	och	

vetenskapligt intressanta geologiska formatio-
ner. De har formats av antingen inlandsisen eller 
av Baltiska issjön som bildades när isen smälte 
och drog sig tillbaka. Några av kommunens riks-
intresseområden har till stor del tillkommit just 
på grund av detta, se avsnitt 3.4.1. 

Berggrunden inom kommunen varierar och 
består i den västra delen av grå till rödgrå gnejs 
och i den östra delen av granit av smålandstyp. I 
kommunens	nordvästra	del	finns	också	ett	min-
dre område där berggrunden består av röd till 
gråröd gnejs. 

Även jordarterna varierar inom kommunen. 
De vanligaste marksammansättningarna i när-
heten av bebyggelse är dominerade antingen av 
sand och grus eller av sand och gruslager under 
lera.

Jordarter
Kartan visar vilka jordarter som dominerar 

inom 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. 

På kartan kan man se att Fagersanna och Hön-
sa nästan uteslutande ligger på mark med en 
blandning av sand och grus.

Tibro tätort däremot ligger till största delen på 
mark som består av ett lerlager ovanpå sand och 
grus. En del av tätorten ligger dock på mark som 
består av ett yt- och bottenlager av sand och grus 
med ett lerlager däremellan.

Risk för infiltration
Kartan	 visar	 också	 risken	 för	 infiltration	 av	

föroreningar i de olika jordarterna. 

Markens genomsläpplighet är av stor bety-
delse för vilka konsekvenser t ex ett utsläpp av 
kemikalier genom en olycka får.

De	jordarter	som	har	stor	risk	för	infiltration	är	
oftast också de som innehåller mest grundvatten. 
Regnvattnet når grundvattnet till stor del genom 
infiltration/rening	genom	dessa	jordlager.

En kemikalieolycka på en jordart med stor 
känslighet	för	infiltration	medför	således	en	stor	
risk att grundvattnet förorenas. På liknande sätt 
har jordarten betydelse för föroreningsrisken vid 
anläggning av enskilda avlopp.

Tibros kommunala vattentäkter ligger också 
på	mark	med	 stor	känslighet	 för	 infiltration,	 se	
avsnitt 3.12.2 Teknisk försörjning, Vatten.

För att minimera riskerna för föroreningar av 
grundvattnet/dricksvatten ska man vid fysisk 
planering beakta markens beskaffenhet och vidta 
erforderliga skyddsåtgärder för andra närliggan-
de samhällsfunktioner. Vägar, som innebär risk 
för olyckor och saltning bör undvikas nära vat-
tentäkter.  

Mål
•	 Kommunen ska planera för ett robust sam-

hälle vilket innebär att markens beskaffenhet 
ska beaktas vid exploatering.

Litteratur och källor
•	 Berggrundskarta över Skaraborgs län, SGU, ser. 

Ah nr 9.
•	 Geologiska kartbladet Hjo, SGU, ser. Aa n:o 132.
•	 Karta	över	känslighet	för	infiltration	av	förore-

ningar i Skaraborgs län, SGU serie Ah nr. 9, 
specialkarta 2, 1989.

3.14.1  Jordarter och infiltration
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Litteratur och källor
•	 Grusinventering i Skaraborgs län, Länsstyrelsen i 

Skaraborgs län, 1982.
•	 Grusinventering i Skaraborgs län, En samman-

ställning och uppdatering, SGU, Rapport 1992:6

3.14.2  Grus och krossberg

Geologiska värden
I	kommunen	finns	flera	mycket	speciella	och	

vetenskapligt intressanta geologiska formatio-
ner. Riksintresseområdet ”Del av Örlendalen-
Mölltorpsplatån” är ett tydligt exempel på detta, 
se avsnitt 3.4.1 Riksintressen.

Ett	annat	exempel	finns	en	bit	sydväst	om	Lun-
nekullen, se kartan, där landskapet bl a uppvisar 
en ojämn morfologi med kullar och regellöst 
orienterade ryggar, mellan vilka ibland djupa 
sänkor förekommer. 

Grus
Tibro kommun är rik på grusfyndigheter. En-

ligt	 länsstyrelsen	 inventering	 1982	 finns	 inom	
kommunens gränser ca 340 miljoner fastkubik-
meter grus, varav den exploaterbara mängden 
utgör ca 18 miljoner fastkubikmeter. Endast en 
mindre del av den exploaterbara mängden ut-
vinns för närvarande. 

I länsstyrelsens grusinventering från 1982 har 
grus-	och	sandförekomsterna	klassificerats	både	
efter tillgänglighet för utvinning, och geologiskt 
värde. Bildningar som tillhör klass I har ”mycket 
högt” geologiskt värde, och ingrepp som skadar 
detta, t ex täktverksamhet bör inte tillåtas. Klass 
II har ”högt” geologiskt värde. Om inga andra 
bevarandeintressen	 finns	 kan	 täktverksamhet	
god tas, men med höga krav på täktplan och ar-
betets utförande. 

Klass III utgörs av bildningar med ”måttligt” 
geologiskt värde. Här kan täktverksamhet god-
tas	under	förutsättning	att	det	inte	finns	andra	be-
varandeintressen. 

På kartan redovisas de områden av grus och 
morän som SGU har inventerat och digitaliserat. 
Dessa	områden	är	något	färre	än	de	som		finns	
med i grusinventeringen från 1982.

Grushushållningsplan
I	kommunen	finns	ett	förslag	till	grushushåll-

ningsplan utarbetat, denna har dock ej antagits. 

Förslaget visar bl a platser där grusutvinning, 
med hänsyn tagen till de bevarandeintressen som 
fanns 1991, kan tillåtas. 

Berg
Inom	 kommunen	 finns	 en	 bergtäkt	 öster	 om	

Karlshaga. I SGU:s krossbergsinventering 1992 
har ytterligare en förekomst i Tibro kommun 
undersökts. Denna ligger i den norra delen av 
kommunen (Lögesten), där Tibro, Töreboda 
och Karlsborgs kommun möts. De dominerande 
bergarterna, grov kor nig gråröd granit och grov-
kornig grå till rödgrå kvartsmonzonit, bedöms 
vara av ”tämligen dålig” kvalitet för utvinning.     

Mål
•	 Hushålla med naturresurser.

Strategier
•	 Kommunen ska aktualisera samt anta den 

upprättade grushushållningsplanen.

Rekommendationer
•	 Kommunen ska vara restriktiv mot nya grus-

täkter och täkter för krossgrus i områden med 
geologiska värden, friluftsliv och vattentäkter. 

•	 Täkterna kan tillåtas inom områden om det är 
allmänt lämpligt och om de ej är synliga från 
allmänna vägar eller bostadsområden. 

•	 Nya täkter för bergkross ska främst tillåtas i 
anslutning	till	befintliga.	Täkter	bör	ej	place-
ras inom tysta och opåverkade områden.

•	 Täktverksamhet ska ges företräde inom områ-
den som anges på kartan.

•	 Täktverksamhet får ej påverka omgivande 
bebyggelse negativt. Skyddsavstånd för stör-
ningar ska räknas från täktplanens gränser. 
Detta då planen oftast är betydligt större än 
själva verksamhetsområdet.
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Klimatdata
Klimatet i norra delen av Västergötland påver-

kas till en stor del av närheten till de stora sjöar-
na Vänern och Vättern. Förhållanden inom Tibro 
kommun varierar främst beroende på terrängen 
och närheten till Vättern. Den normala årsme-
deltemperaturen ligger mellan 5,5 och 6,2 grader 
C. Temperaturvariationerna under dygnet är i ge-
nomsnitt störst under våren och sommaren.

Årsnederbörden i kommunen varierar mellan 
550 och 650 mm. Nederbördens årliga gång ka-
raktäriseras av ett minimum under våren och ett 
flackt	maximum	från	högsommaren	till	slutet	av	
hösten. 

De vanligaste vindriktningarna under året som 
helhet är vindar från sektorn mellan syd och väst, 
främst väst. Omkring 50 % av alla vindar blåser 
från denna sektor. Vintertid i samband med snö-
fall överväger vindriktningen i stället från sek-
torn mellan nord och nordost. Till höger redo-
visas en vindros för väderstationen i Karlsborg 
som är orienterad på samma sätt som kartbilden 
på nästa sida. Denna vindros bedöms av SMHI 
kunna representera även vindförhållandena i Ti-
bro kommun.

Litteratur och källor
•	 Klimatet i Tibro kommun. Sammanställning av 

SMHI 1999-12-28.
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Bakgrund
Kulturlandskapet förändras i rask takt. Inten-

sivare brukningsformer i jord- och skogsbruk, 
upphörande djurbete, igenväxning, igenplante-
ring av åker-, ängs- och hagmarker, överföring 
av lövskog till barrskog, dikning mm hotar på 
sikt	flera	biotoper	och	livsmiljöer.	Allt	större	de-
lar av de orörda naturtyperna, t ex gammal skog 
och mossar, tas i anspråk. Denna utarmning av 
såväl det kulturpräglade som det mer orörda 
landskapet är allvarlig. I takt med den minskade 
mångfalden och de allt glesare förekomsterna av 
vissa naturtyper försvinner också de arter, som 
under lång tid anpassat sig till dessa miljöer.

Möjligheten att lokalt påverka denna utveck-
ling är starkt begränsad. Kommunen bör dock 
verka för att det öppna och varierade odlings-
landskapet liksom ängs- och hagmarkerna bibe-
hålls. 

Länsinventeringar
Länsstyrelsen tillhandahåller idag via sin GIS-

portal underlag för planering vad avser många 
olika miljöintressen. Materialet har varierande 
ålder och status.

Lövskogsinventering
Tibro kommun genomförde 2005-2006 en löv-

trädsinventering för hela kommunen ”Lövträds-
inventering i Tibro kommun, Rapport 2006:44”. 
Se karta 3.16.4.

Naturvårdsprogrammet
Tibro kommun håller f n på att avsluta arbetet 

med ett naturvårdsprogram för hela kommunen. 
Programmet kommer att redovisa de områden 
och miljöer som har högre värden än den s k 
”vardagsnaturen”. Dessa områden och miljöer 
kommer att beskrivas och graderas i en tregradig 
skala. Lövskogsinventeringens resultat kommer 
också att vägas in i programmet.

Flodpärlmusslor i Gärebäcken
I	 Gärebäcken,	 se	 kartan,	 finns	 ett	 av	 Skara-

borgs	största	bestånd	av	flodpärlmusslor.

Flodpärlmusslan, med hemvist i Gärebäcken, 
har idag ett visst skydd. Eventuella förändringar 
i eller i anslutning till bäcken kan medföra att 
livsvillkoren försämras dramatiskt för musslan 
och till och med leda till att den helt försvinner 
ur bäcken. 

Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal har upprättats mellan Skogs-

styrelsen och ägaren till fastigheten Lakenäs 
1:32 respektive Prästberget i Fagersanna. Avta-
len syftar till att bevara och utveckla natur- och 
kulturvärden inom området. Värdena är främst 
kopplat till den rikligt förekommande, gamla 
grova aspen.

Mål
•	 Bevara områden med höga naturvärden.

Strategier
•	 Skyddsbestämmelser som kan trygga före-
komsten	av	flodpärlmussla	i	Gärebäcken	bör	
övervägas.

Rekommendationer
•	 Exploatering som kan påverka de redovisade 

områdena negativt bör undvikas eller hanteras 
så att eventuell negativ påverkan blir så liten 
som möjligt.

Litteratur och källor
•	 Naturvårdsprogram för Skarabors län, Länssty-

relsens meddelande 9/84.
•	 Inventering	av	flodpärlmussla	i	Skaraborg,	Läns-

styrelsen 93/0003.
•	 Lövträdsinventering i Tibro kommun, Rapport 

2006:44.
•	 Länsstyrelsens GIS-material 2009.
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Definition
Lokaler för hotade växt- och djurarter, naturli-

ga ängs- och hagmarker samt sådana odlings-
landskap, som är rika på dungar, rösen, sten-
murar och andra liknande förekomster, har stora 
biologiska och kulturhistoriska värden. Värdena 
bör så långt möjligt bevaras.   

Ängs- och hagmarker
Kartan visar kommunens ängs- och hagmar-

ker enligt länsstyrelsens sammanställning för 
Skaraborgs län 1997. 

Ängs- och hagmarker (naturliga, ogödslade 
fodermarker) som hävdats under lång tid är of-
tast artrika och med mycket höga naturvärden. 
Arealen har på grund av lantbrukets modernise-
ring minskat drastiskt de senaste decennierna, 
och många växter som är beroende av dessa mil-
jöer har blivit sällsynta.

Mycket ofta sammanfaller natur- och kultur-
värden i dessa marker. Många ängar och hagar 
innehåller fornlämningar, men kan också sägas 
vara fornlämningar i den betydelsen att de utgör 
rester av ett gammalt odlingslandskap.

1  Lokal inventering av ängs- och hagmar-
ker i Tibro kommun 

Ängs- och hagmarker i Tibro kommun inven-
terades första gången 1988, varvid 163 områden 
valdes ut och beskrevs i text. Områdena klassi-
ficerades	 i	 en	 fyrgradig	 skala	 där	 klass	 1	 bety-
der högsta naturvärde, klass 2 mycket högt na-
turvärde och klass 3 högt naturvärde. Dessutom 
finns	en	övrig	klass	med	visst	naturvärde,	klass	4	
som inte redovisas på denna karta.

2  Förnyad inventering av ängs- och hag-
marker för hela länet

Länsstyrelsen gjorde en ny bedömning för 
hela länet 1990. En ny bedömning gjordes med 
länets samlade objekt som referensmaterial, vil-
ket	innebar	vissa	omklassificeringar.	

I Tibro kommun beskrevs 106 objekt som in-

tressanta. Av dessa är 55 beskrivna som intres-
santa i skalan 1-3 och resterande 51 som objekt 
med visst bevarandevärde.

De 106 områdena i Tibro kommun omfattar 
totalt ca 320 ha. De är fördelade enl. följande:
•	 Klass 1 2 objekt  51,4 ha
•	 Klass 2 16 objekt 79,3 ha
•	 Klass 3 37 objekt 96,1 ha
•	 Klass 4 51 objekt 93,2 ha

3  Odlingslandskapets natur- och kultur -
miljö värden

På kartan redovisas även större sammanhäng-
ande odlingslandskap som ingår i det bevarande-
program som upprättades 1992. De är klassade 
efter prioriterade områden (högst) eller hänsyns-
områden (lägre). 

Vissa av de objekt som är med i inventeringen 
”Ängs- och hagmarker”, ingår inte i något större 
område. Samtliga är dock redovisade som punkt-
objekt i bevarandeprogrammet. 

Mål
•	 Värdefull natur och biologisk mångfald ska 

bevaras och förstärkas. 
•	 Värdefulla ängs- och hagmarker ska skyddas.

Strategier
•	 Det kommande naturvårdsprogrammet tas till 

utgångspunkt för behov av eventuella skydds-
åtgärder.

Rekommendationer
•	 Exploatering som kan påverka de redovisade 

områdena negativt bör undvikas. 

Litteratur och källor
•	 Ängs- och hagmarker i Tibro kommun. Läns-

styrelsen i Skaraborgs län 1992, del av samman-
ställning 1997.

•	 Bevarandeprogram och åtgärdsprogram för od-
lingslandskapets natur- och kulturmiljövärden i 
Skaraborgs län. Länsstyrelsen 8/92.

•	 Länsstyrelsens GIS-material 2009.
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Begreppet våtmark
Gemensamt för våtmarker är att det ingår 

mark som är vattendränkt en del av året. Genom 
mänskliga aktiviteter under de senaste två hund-
ra åren har många våtmarker försvunnit.  Grävda 
kanaler och rörlagda system har gjort avrinning-
en snabb, vilket varit syftet med kanaliseringen, 
men	fått	flera	negativa	effekter	på	miljön.

Insikten om våtmarkernas betydelse för mil-
jön har lett till restaurering och nyskapande av 
ett stort antal våtmarker i landet. Utöver positiva 
effekter för ekosystemen, har nya attrak tiva om-
råden för det rörliga friluftslivet skapats.

Våtmarksinventering 1984
Genom länsstyrelsens försorg har f d Skara-

borgs läns och kommunens våtmarker invente-
rats, och delats in i fyra klasser efter naturvärde. 
Klass 1 har ”särskilt högt” naturvärde, klass 2 
”högt” naturvärde, klass 3 ”visst” naturvärde 
medan klass 4 är ”utan nämnvärt” naturvärde. 

Ramsarkonventionen, CW-listan
År 1974 undertecknade Sverige den s k Ram-

sar    konventionen, våtmarkskonventionen, (Con-
ven    tion on Wetlands). De objekt som omfattas 
av kon ventionen är förtecknade i CW-listan, som 
sedan 1988 omfattar 30 våtmarker i Sverige med 
extra stor betydelse för fågellivet. I norra länsde-
len ingår sjöarna Hornborgasjön och Östen. 

De länder som undertecknat konventionen har 
bl a åtagit sig att främja bevarandet av våtmarker 
och våtmarksfåglar genom att skapa naturreser-
vat	-	vare	sig	områdena	finns	som	våtmarker	på	
listan eller ej - samt ordna lämplig tillsyn.

Myrskyddsplan för Sverige
Naturvårdsverket har tagit fram en skyddsplan 

för Sveriges mest värdefulla myrar från natur-
vårdssynpunkt.	Målet	är	att	de	myrar	som	finns	
med i planen ska skyddas som naturreservat eller 
liknande med syfte att skapa ett långsiktigt och 
juridiskt bindande skydd.

I Tibro kommun redovisar myrskyddsplanen 
Bäckängen	som	är	”ett	flikigt	våtmarkskomplex	
utmed Gärebäcken där strandkärr ansluter till 
tallmossar, sumpskogar, soligena och topogena 
kärr”.  Se kartan till höger.

Torvmark
En torvmarksinventering från 1980 redovisar 

sankmarker större än 50 ha och där torvbrytning 
är	 möjlig.	 Följande	 finns	 redovisade	 för	 Tibro	
kommun. Se även kartan.

1. Furumossen
2. Katerydmossen
3. Orrebomossen
4. Hulemossen
5. Byxmosssen *
6. Vikamossen
7. Skattegårdsmossen *
*  Täktverksamhet har förekommit.

Mål
•	 Värdefulla våtmarker ska skyddas.
•	 Kommunen är positiv till nyanläggning av 

våtmarker.

Strategier
•	 Bäckängens myrområde ska ges ett juridiskt 

skydd i form av naturreservat.

Rekommendationer
•	 Ingrepp som kan påverka Bäckängens myrom-

råde negativt ska ej tillåtas. (klass 1)
•	 Ingrepp som kan störa vattenbalansen i våt-

marker av klass 1 och 2 ska ej tillåtas. 
•	 Brytning av torv kan efter prövning tillåtas i 

våtmarker med naturvärde, klass 3 eller lägre. 
Detta under förutsättning att våtmarkerna efter 
avslutad brytning återställs så långt det är 
möjligt, t ex till sjöar. (klass 4)

Litteratur och källor
•	 Våtmarksinventering, Länsstyrelsens meddelande 

2/91. 
•	 Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 

1994-04-25.
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Bakgrund
Lövskogar har stor betydelse för såväl den 

biologiska mångfalden som för människors upp-
levelse av naturen. I riksdagens miljömål ”Le-
vande skogar” sägs att skogens värde för biolo-
gisk produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmil-
jövärden och sociala värden värnas.

Metod
Lövskogar med minst ca 2 ha omfattning och 

minst 50 % lövträd har tagits med. Dessutom in-
går lövträdsbärande hagmarker med tydliga na-
turvärden. Samtliga objekt är klassade enligt en 
fyrgradig skala där klass 1 innebär mycket högt 
naturvärde, klass 2 högt naturvärde, klass 3, visst 
naturvärde och klass 4 lågt naturvärde.

Lövskogsområden
Totalt redovisas 116 objekt med en samman-

lagd area om 1020 ha. Dessa fördelar sig på klas-
serna enligt nedan.
•	 klass 1   0
•	 klass 2 17
•	 klass 3  58
•	 klass 4 41
De	 finaste	 lövskogarna	 ligger	 kring	 Örlens	

östra strand, utmed vattendrag och vid ett par 
större gårdar.

Litteratur och källor
Lövskogsinventering i Tibro kommun, Lars 

Munther Svefa AB 2005, Rapport 2006:44.

Mål
•	 Värdefulla lövskogsområden bör om möjligt 

bevaras och förnyas varsamt. 

Strategier
•	 Lövskogsinventeringen inarbetas i det pågå-

ende arbetet med ett naturvårdsprogram.

Rekommendationer
•	 Vid all exploatering ska hänsyn tas till värde-

fulla lövskogar.
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Lagstiftning
Plan- och bygglagen (PBL) markerar kultur-

värdenas vikt i planering och byggande. Änd-
ringar	 av	 befintliga	 byggnader	 ska	 utföras	 var-
samt så att byggnadens särdrag (karaktärsdrag) 
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden tas till vara. Kraven på varsamhet gäller 
alla byggnader, både invändiga och yttre änd-
ringar. Kravet innebär inte att det är förbjudet 
att ändra men de ändringar som görs ska beakta 
byggnadens förutsättningar.

Aktörer
Plan- och bygglagen ger kommunerna ett stort 

ansvar	när	det	gäller	att	ta	till	vara	befintliga	kul-
tur- och miljövärden.

Kommunstyrelsen ansvarar för att i översikts-
planen redovisa hur den byggda miljön ska ut-
vecklas och bevaras.

Byggnadsnämnden ansvarar för att kulturvär-
den bevaras i samband med detaljplanering och 
vid bygglovhandläggning. Vid känsliga ärenden 
remitterar nämnden ärendena till antikvarisk ex-
pertis. Antikvarien argumenterar för de värden 
som	finns	och	varför	de	ska	bevaras.	Nämnden	
svarar för att väga enskilda intressen mot antikva-
riska i de fall intressena inte sammanfaller.

Även den enskilde fastighetsägaren har ett 
ansvar för att bevara kulturvärdena genom att 
bland annat beakta de grundläggande kraven i 
plan- och bygglagen på varsamhet och hänsyn.        

Kulturmiljöer
Värdefulla kulturmiljöer redovisades i en kul-

turmiljöinventering som utfördes 1992. Den är i 
stora delar inaktuell.

Kulturhistorisk bebyggelse
På uppdrag av Tibro kommun genomförde 

Skaraborgs länsmuseum under åren 1977-1980 
en inventering av kulturhistorisk bebyggelse i 

kommunen. Våren 1983 bearbetades ma te rialet 
och kompletterades med bl a Tibro tätort. 

Med i inventeringen fanns ca 100 byggnader 
tillsammans med ett tiotal gårdar eller bebyg-
gelsemiljöer.

Även denna inventering är i stora delar inaktu-
ell idag och därför har det inför arbetet med den-
na översiktsplan skett en översyn av de miljöer 
som redovisats tidigare. Översynen har utförts 
av företrädare för Tibro museum och lett till att 
nedanstående miljör bedömts värda att redovisa.

1. Kyrkefalla, kyrka/ sockencentra
2. Ruder
3. Spännefalla/ Salenområdet
4. Karlshaga
5. Grönhult
6. Jonslund
7. Hörnebo
8. Kronkvarn
9. Balteryd
10. Åreberg
11. Högåskyrkan
12. Tibro Gästgivarevägen
13. Tidebergsbron
14. Järnvägsstationen
15. Borgargatan 16, Andrénska villan
16. Parkgatan 3, Skyborg
17. Storgatan
18. Brittgården
19. Ransbergs kyrka
20. Spethult
21. Långsjö
22. Höghult
23. Hultåsen
24. Tögmossen
25. Brännhult
26. Lövbråten
27. Västerhönsa/ Klacken
28. Västra Torsryd/ Åstabolet
29. Tibro Lillegården
30. Tibro Thorsellsgården

De	miljöer	 som	 anges	med	 kursiv	 text	 finns	
även med i någon av översiktsplanens fördjupa-
de delar över Tibro tätort eller Fagersanna.

Med	början	på	nästa	uppslag	finns	bilder	på	en	
del av dessa miljöer. 

3.16.5   Kulturhistorisk bebyggelse
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Industriminnen
I	Tibro	 kommun	 finns	 som	 i	 de	 flesta	 andra	

kommuner	 ett	 flertal	 bevarade	 industrimiljöer	
från den tid då industrialiseringen började.

Kommunens	 finaste	 exempel	 på	 ett	 sådant	
industri minne är Åreberg där industriverksam-
het påbörjades år 1726. Då uppförde man ett 
stångjärnsverk med två hammare och en mas-
ugn. Under 1800-talet anlades manufaktur eller 
klen smedja, såg, kvarn, brännvinsbränneri och 
oljeslageri vid Åreberg. 

Litteratur och källor
•	 Kulturmiljöinventering, Tibro kommun, 92-05-06.
•	 Tibro kommun, Kulturhistorisk bebyggelse -

inventering, Skaraborgs länsmuseum 1983. 
•	 Industrihistorisk inventering. 

Mål
•	 Tillvarata, vårda och utveckla Tibro kommuns 

kulturarv avseende kulturmiljöer.
•	 Bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

och gårdar i så oförvanskat skick som möjligt. 

Strategier
•	 Ett kommunomfattande kulturminnesvårds-

program bör upprättas.
•	 Möjligheterna att skydda bebyggelsen och det 

omgivande kulturlandskapet i Höghult med    
t ex områdesbestämmelser ska övervägas. 
Områdesbestämmelser bör även övervägas 
vid Åreberg och Ruder.

Rekommendationer
•	 Tillbyggnad och underhåll på kulturhistoriskt 

värdefull byggnad ska ske på ett sätt som tar 
hänsyn till byggnadens och gårdens karaktär 
och historia.

•	 Nybyggnation och underhåll av byggnader 
inom områden med kulturmiljöer ska ske på 
ett sätt som tar hänsyn till områdets och bygg-
nadernas karaktär.

2. Ruder

7. Hörnebo - Kyrkefallavägen

8. Kronkvarn
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10. Åreberg huvudbyggnad 12. Gästgivaregården

10. Åreberg, oljeslageriet 29. Lillegården

11. Högåskyrkan 30. Thorsellsgården

3.16.5   Kulturhistorisk bebyggelse
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Kulturhistoriskt värdefulla vägar
Här redovisas de vägar som klassats som kul-

turhistoriskt	 värdefulla	 vägar	 av	 Trafikverket	
tillsammans med länsstyrelsen i Skaraborgs län.   

Aktörer
Av de kulturhistoriskt värdefulla vägarna är 

den till Höghult en enskild väg där en vägföre-
ning är väghållare, medan de två övriga är all-
männa	vägar	där	Trafikverket	är	väghållare.

Klass 1-vägar är de vägar som bedömts ha 
hög sta väghistoriska värde och som blir föremål 
för särskilda bevarandeåtgärder (pärlorna i lä-
nets vägnät).

Klass 2- vägar har mycket högt värde. Klass 
2-vägar är i stort sett väl bibehållna äldre vägar, 
men att enstaka ingrepp gjorts på ett sätt som på-
verkar intrycket av vägens ursprunglighet.   

Litteratur och källor
•	 Kultur	på	väg	i	Skaraborg,	Trafikverket	och	läns-

styrelsen 1997.

Mål 
•	 De kulturhistoriskt värdefulla vägarna ska 

bevaras.

Strategier
•	 De kulturhistoriskt värdefulla vägarna bör  

marknadsföras turistiskt som cykelvägar.

Rekommendationer
•	 För klass 1-vägar bör gälla att inga åtgärder 

som kan medföra förändring av vägens egen-
skaper och särdrag, inklusive vägkroppens ut-
seende, tillåts. Grusvägar ska bibehållas som 
grusvägar så långt det är möjligt. Beläggning 
bör endast övervägas under förutsättning att 
åtgärden inte innebär förändring av vägkrop-
pens höjd och bredd. Underhåll ska syfta till 
att bevara vägens egenskaper och särdrag. 
Vägområdet ska skyddas från åtgärder som 
kan ha negativ inverkan på vägens karaktär. 
Värdefulla objekt i vägområdet bevaras.

•	 För klass 2-vägar ges ett visst utrymme för 
eventuell förändring. Vägdragningen och 
dess läge i landskapet ska dock inte röras. 
T ex beläggning och mindre justeringar av 

vägkroppens nivå kan alltså bedömas som 
godtagbara förändringar. Bedömningar görs 
från fall till fall. 

•	 Genuina äldre vägsträckningar och passa ger 
som	finns	kvar	är	mycket	viktiga	att	värna	
om. Stor hänsyn och varsamhet visas vägens, 
vägområdets och väglandskapets egenskaper 
och särdrag.   
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Stora opåverkade områden             
Större områden som är relativt opåverkade 

av exploatering och andra ingrepp är viktiga för 
människors	hälsa	och	välbefinnande	samt	för	de	
naturliga ekosystemen. Ofta är dessa områden 
även relativt tysta, vilket höjer kvaliteten. 

Tibro kommun har bearbetat ett tidigare redo-
visat underlagsmaterial från länsstyrelsen och 
vägt detta mot annan markanvändning. Bearbet-
ningen har resulterat i tre delområden som bör 
undantas från större exploateringsföretag (större 
kraftledningar, större vägar, vindkraftverk, indu-
stri och liknande) i framtiden. Följande områden 
föreslås.

1. Höghult
Den nordöstra delen av kommunen är relativt 

glest bebyggd och har stora natur- och kulturvärden 
samt en tilltalande landskapsbild. I detta område in-
går	även	de	östra	delarna	av	sjön	Örlen.	En	befintlig	
kraftledning delar området diagonalt. Ett område ut-
med gränsen mot Karlsborg och ett mot Töreboda har 
undantagits för vindkraft.

2. Kråkerud
Den nordvästra delen av kommunen är mycket 

glest bebyggd och består till stor del av mossområ-
den. Detta område är relativt litet men kan ses som en 
del i att moss- och skogsområdet har betydligt större 
utbredning i angränsande kommuner.

3. Jubberud – Ruder - Rankås
Den sydöstra delen av kommunen är relativt glest 

bebyggd. Rankåsområdet har höga natur- och fri-
luftsvärden. Området söder om Breviksvägen har 
delvis höga naturvärden med bl a den s k Rudersko-
gen. Inom detta område har Breviksvägen och dess 
närområde undantagits, vilket innebär att området 
har två delar. Utmed Breviksvägen ligger bl a två be-
fintliga	sågverksindustrier.

Inom	ovanstående	områden	finns	bl	a	mindre	
vägar, mindre kraftledningar, jordbruk av varie-
rande storlek samt spridd bebyggelse. Denna typ 
av anläggningar och bebyggelse ska även fort-

Mål
•	 Kommunen ska verka för att de s k opåver-

kade områdena i rimlig utsträckning bibehålls 
som sådana för framtiden. 

Strategier
•	 All nyexploatering ska prövas restriktivt. Så 

långt möjligt ska nya anläggningar och ny 
bebyggelse placeras i anslutning till redan 
ianspråktagna områden.

sättningsvis kunna prövas inom ramen för de 
kriterier som ställts upp för byggande på lands-
bygden.

Litteratur och källor
Sammanfattning av examensarbetet ”Stora 

opå verkade områden”, av Anneli Kull och Ca-
milla Schalin, Högskolan Trollhättan /Uddevalla 
1998.
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Mål
•	 Kommunen ska verka för att nyckelbiotoper 

och andra skyddsvärda naturobjekt visas 
hänsyn i pågående markanvändning. 

Strategier
•	 Lämpligt skydd för naturobjekten föreslås i 

det pågående arbetet med ett kommuntäckan-
de naturvårdsprogram.

3.16.7   Övriga skyddsområden

Nyckelbiotoper
Biotoper med höga naturvärden där akut hota-

de, sårbara, sällsynta eller hänsynskrävande djur 
och växter förekommer eller kan väntas före-
komma kallas för nyckelbiotoper.

Dessa skyddas främst genom överenskommel-
ser med markägaren. Många av nyckelbiotoper-
na ryms också inom reglerna om naturhänsyn i 
skogsvårdslagen.

För ett begränsat antal nyckelobjekt (ett visst 
område i naturen med nyckelbiotopskvalitet) kan 
beslut om biotopskydd komma i fråga.  

Skyddsvärda träd
Sydsydöst	 om	 Fagersanna	 finns	 ett	 skyddat	

träd,	en	gammal	 jättestor	gran.	Vid	 trädet	finns	
inskriptionen: FREDAT AV KUNGL. DOMÄN-
STYRELSEN.

Ekologiskt särskilt känsliga om-
råden
Inom	Tibro	kommun	finns	inga	utpekade	om-

råden som bedömts ”ekologiskt särskilt käns-
liga”.

Litteratur och källor
•	 Länsstyrelsens GIS-material, 2010.
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Vattenplanering
I december 2009 fastställde Vattenmyndig-

heten ”Förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer” för Sveriges fem vatten-
distrikt. Dokumenten ligger till grund för det 
fortsatta arbetet med att förvalta och förbättra 
tillståndet i landets sjöar och vattendrag. Tidan, 
som ingår i Västerhavets vattendistrikt, är ett av 
de vattendrag som studerats av vattenmyndighe-
ten.

Tidan	flyter	i	en	flack	dalgång	genom	kommu-
nen på en sträcka av ca 17 km och med en sam-
manlagd fallhöjd av ca 16 m. Åns totala längd är 
ca 185 km, fallhöjden ca 250 m och avrinnings-
området är ca 2 200 km2. Gärebäcken utgör det 
största	tillflödet	inom	Tibro	kommun.	Vattenfö-
ringen vid Tibro tätort, nedströms Gärebäcken, 
kan uppskattas till ca 15 m3/s. Tidan och dess 
närområden är värdefulla ur många aspekter och 
kräver därför stor hänsyn i all planering.

Tidans vattenförbund
Tidans vattenförbund har som mål att genom-

föra eller planera åtgärder som bidrar till att: 
• Minska transport och förbättra vattenkvaliteten 

avseende främst kväve, fosfor, organiskt material, 
metaller och miljögifter. 

• Öka vattenmagasinerande förmågan i avrinnings-
området. 

• Skapa bättre förutsättningar för ett rikt, varie-
rat växt- och djurliv i och utmed vattendragen i 
avrinningsområdet. 

• Berika landskapsbilden. 
• Då så är möjligt öka tillgängligheten till vatten-

dragen för allmänheten. 
• Förebyggande åtgärder ska minska framtida 

behov av underhållsåtgärder, exempelvis an-
läggande av gröna zoner eller våtmarker och 
dammar utmed ån och dess biflöden för reduktion 
av närsalter. Betesdrift samt gödsel- och bekämp-
ningsmedelsfria zoner utmed vattendragen är 
också angelägna åtgärder. 

• En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för 
en livskraftig öringpopulation. Riklig förekomst 

av öring är nödvändig för den hotade flodpärl-
musslan. Detta skall ske genom restaurering och 
nyskapande av lekplatser, uppväxtområden och 
vandringsvägar.

Vattenstatus
Inom kommunen utnyttjas Tidan för tre vat-

tenkraftverk med en samlad effekt på ca 4 GWh/
år. Tidans vatten utnyttjas även för renat spill-
vatten från reningsverket i Tibro och ett 20-tal 
dagvattenledningar mynnar i ån. 

Tidans vattenförbund kontrollerar och rap-
porterar årligen Tidans tillstånd. Fosforhalten 
är måttlig hög kring tätorten och norrut men ex-
tremt hög i den södra delen av kommunen. Kvä-
vehalterna följer samma mönster och är höga 
kring tätorten och norrut men mycket höga i den 
södra delen av kommunen. Näringsstatusen är 
sammantaget god i huvuddelen av kommunen 
men med en förhöjning i den södra delen. För-
höjningen i den södra delen av kommun bedöms 
bero	på	höga	halter	i	tillflödet	Djuran.	

Vattenmyndigheten har genom länsstyrelsen 
klassat Tidan för en rad parametrar, vilka sam-
manfattas i tabellen på sid 139. Tabellen visar att 
statusen	 är	dålig	vad	 avser	fisk	och	kontinuitet	
i Tibro kommun. Klassning bedöms bero på att 
det	 inom	 kommunen	 finns	 tre	 vandringshinder	
för	fisk	i	form	av	vattenkraftverk.

Jordbruket i Tidans närområde svarar för den 
mest omfattande näringstillförseln till ån. Re-
ningsverk och enskilda avlopp bidrar också till 
en betydande del av näringstillförseln. 

Den kemiska statusen har klassats som god.

Naturmiljö
Stora delar av Tidan ingår i värdefullt odlings-

landskap	med	flera	värdefulla	ängs-	och	hagmar-
ker.	Höga	naturvärden	finns	främst	i	söder,	kring	
Hönsa och längst i norr. Tidan och dess strand-
områden utgör Natura 2000-område på en sträcka 
av ca 2,5 km i kommunens södra del, Svebråta-
Hedvigsnäs. Flera delsträckor både inom Tibro 
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Status Hög God Måttlig Otillfredsstäl-
lande

Dålig

Ekologisk Tibro
Fisk Tibro
Bottenfauna Tibro
Hydrologisk regim Tibro
Kontinuitet Tibro
Näringsämnen Tibro
Kemisk status Tibro

Mål
•	 Tidans naturvärden skall värnas och dess vat-

tenstatus förbättras.

Strategier
•	 Bebyggelse skall undvikas inom strandskydds-

området med undantag av delarna inom Tibro 
och Hönsa. På dessa orter ska ev ny bebyg-
gelse föregås av detaljplan.

•	 Utsläpp från reningsverk skall successivt göras 
renare. Direkta dagvattenutsläpp skall succes-
sivt minskas eller fördröjas så att belastningen 
på Tidan minskar.

•	 Friluftsliv och turism skall ske med stor hän-
syn till åns natur- och hydrologiska värden.

Rekommendationer
•	 På	sikt	bör	förbipassager	för	vandrande	fisk	
övervägas	vid	befintliga	vattenkraftverk.

tätort och söder därom utgör värdefulla våtmar-
ker och några strandområden har värdefull löv-
skog av klass 2 eller lägre.

Strandskydd gäller med 100 m på alla del-
sträckor utanför de detaljplanelagda områdena i 
Tibro tätort.

Fisk och fiske
Tidan hyser bestånd av stationär öring, gäd-

da, abborre, mört, asp, färna, sutare, kräftor m 
fl.	Fiske	 bedrivs	med	 spö	 eller	med	kräftburar.	
Kraftverken	utgör	vandringshinder	för	fisk.	

Kulturmiljö
Värdefulla	bebyggelsemiljöer	finns	vid	Balte-

ryd och Åreberg. Se även avsnitt 3.16.5.  

Jord- och skogsbruk
Tidan ligger mestadels i öppet eller halvöppet 

odlingslandskap men detta avbryts ställvis av 
tätare skogspartier. Jordbrukets åkrar avgränsas 
oftast av en vegetationszon av varierande bredd 
utmed vattendraget. Vegetationszonen utgör 
kväve- och fosforfälla och minskar utsläppen 
av gödande ämnen i Tidans vatten. Trots detta 
bedöms att jordbruket är den största källan till 
näringstillförseln till ån.

Boende
Inom	ca	100	m	från	Tidan	finns	ca	70	bostads-

hus varav ca 40 inom planlagda områden i Tibro 
tätort.	Inom	ca	50	m	finns	ca	20	bostadhus	varav	

ca 10 inom Tibro tätort. Ån har således en re-
lativt bred frizon både inom och utanför Tibro 
tätort. Tidan utgör f n inte någon lokaliserings-
faktor för boende.

Fritid och turism
Tidans närområde utnyttjas huvudsakligen 

för fritid och rekreation i Tibro tätort och i viss 
mån i Hönsa. I Tibro pågår utbyggnad av gång-
system och bryggor för att öka tillgängligheten. 
Utbyggnaden sker med hänsyn till naturmiljön 
och bedöms inte äventyra Tidans naturvärden el-
ler vattenstatus. 
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Litteratur och källor
•	 Vattenförvaltningen, Västerhavets vattendistrikt, 

2009-2015.
•	 Tidan 2009, Tidans vattenförbund
•	 Tidans vattenförbunds hemsida
•	 Andra delar i denna ÖP.

Teckenförklaring
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Aktörer
Kommunen har enligt plan- och bygglagen 

ansvaret för att marken används på lämpligt sätt. 
Översiktsplanen är dock endast vägledande för 
efterföljande beslut. Detta innebär att kommu-
nen tar ansvar för markens lämplighet först vid 
efterföljande beslut t ex vid detaljplanering eller 
vid bygglovprövning. 

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap) och SGI (Statens geotekniska institut) 
samarbetar för att förebygga geotekniska risker 
i samhället. MSB stödjer kommunerna med bl a 
översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i 
bebyggda områden.

Översiktliga geoteknik
Tibro kommun består geologiskt av fyra hu-

vudzoner. Den sydöstra delen, som är en utlö-
pare 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, företrädesvis 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 om-
fattande 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. Huvud-
delen av Fagersanna tätort vilar däremot på grus, 
sand eller moränskikt.

Områden med översvämningsrisk
 Områden med risk för översvämning har kar-

terats utmed Tidan. Sjön Örlen är reglerad med 
avtappning mot norr och sjön Viken i Töreboda 
kommun. Tillrinningsområdet är relativ begrän-
sat	utan	större	vattendrag	varför	sjöns	fluktuation	
normalt är relativt liten, mindre än en meter. Vid 
höga vattenstånd översvämmas i huvudsak de-

lar	av	strandskogen	som	finns	nedanför	en	äldre	
strandlinje	men	det	finns	även	några	låglänta	be-
byggda områden. Dessa områden har markerats 
med en prick på kartan. Som helhet får höga vat-
tenstånd i Örlen dock relativt liten betydelse för 
bebyggelse.

Områden med eventuell 
skredrisk

SGI har på uppdrag av MSB undersökt skred-
risker i två steg inom bebyggda områden i kom-
munen. Den fördjupade utredningen visar att 
samtliga delar av de utredda områdena uppfyller 
rekommendationerna vid rådande förhållande 
det vill säga inte omfattas av skredrisker.

Kommunen har därefter bedömt att ev ytterli-
gare byggnation i närheten av Börtebäckens åra-
vin i Fagersanna bör föregås av bl a en skredrisk-
bedömning.

Mål
•	 Marken ska så långt möjligt användas till det 

den är lämpad för. Geotekniska riskområden 
ska i första hand undvikas för bebyggelse och 
anläggningar.

Strategier
•	 De geotekniska förhållandena ska bedömas 

eller undersökas vid alla typer av byggnation 
och anläggningsarbeten samt i samband med 
detaljplaneläggning. 

•	 I de fall geotekniska riskområden måste an-
vändas ska riskerna elimineras med lämpliga 
åtgärder.

•	 Översvämningsproblem	i	befintlig	bebyggelse	
ska successivt byggas bort.

Litteratur och källor
•	 Översiktlig översvämningskartering längs Tidan, 

Räddningsverket, rapport 49, 2006-09-29, bilaga 
2, karta 3. 

•	 Översiktlig stabilitetskartering - Tibro kommun, 
Västra Götalands län. (Räddningsverket, 2008-
05-01, SWECO VBB uppdrag 2305 201).

•	 MSB.
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Radon i marken
Radon är en gas som bildas vid sönderfall av 

radium och som bl a förekommer i alunskiffer 
(en bergart). När radon och s k radondöttrar sön-
derfaller avges joniserande (radioaktiv) strålning 
i form alfa-, beta- och gammastrålning. Det är 
särskilt alfastrålningen som efter inandning kan 
medföra hälsorisker.

Radon tränger in i hus från marken via sprick-
or i bl a grundplattor. Risken är extra stor i bygg-
nader på grus eller sand, som kan innehålla stora 
mängder lättrörlig radonhaltig luft.

Övriga radonkällor
Radon i bostäder kan också komma från bygg-

nadsmaterial. Exempel på sådant byggnadsma-
terial är alunskifferbaserad gasbetong s k blåbe-
tong som bl a tillverkades i Skövde.

Gränsvärden
I bostadshus gäller att radonhalten inte får 

överstiga 200 Bq/m3 luft. Gränsvärdet för vatten 
är 100 Bq/l vatten. Är halten högre än 1000 Bq/l 
i vatten betecknas detta som otjänligt. Efter rök-
ning är radon i bostäder den vanligaste orsaken 
till lungcancer. I Sverige bedöms att ca 500 män-
niskor årligen drabbas av lungcancer orsakad av 
radon i bostäder. 

Riskområden
Radonförekomst studerades genom geologis-

ka kartor och mätningar 1989, varvid potentiella 
riskområden	identifierades.	Markerade	områden	
utgörs i huvudsak av områden med stort inslag 
av grus och sand. 

År 2006 gjorde SWECO/VIAK AB en kom-
pletterande bedömning av kommunens radon-
riskområden. Bedömningen gjordes utifrån 
flygradiometriska	 data	 om	 markens	 radonhalt	
och den totala gammastrålningen. Bedömningen 
resulterade i slutsatsen att man sannolikt skulle 
kunna klassa hela kommunen som ett sk normal-
riskområde för markradon. För att öka tillförlit-

ligheten i denna bedömning fodras mätningar 
som dock inte kommit till utförande.

Mål
•	 Människor ska inte utsättas för skadliga ra-

donhalter.

Strategier
•	 Kommunen avser att genomföra komplet-

terande radonmätningar/undersökningar så 
att avgränsningen av riskområden blir mer 
tillförlitlig.

Rekommendationer

Befintliga hus
•	 I alla hus med blåbetong bör mätningar av 

radonhalten ske. Vid behov skall nödvändiga 
åtgärder vidtas för att sänka halterna un der de 
rekommenderade värdena. Detta kan t ex ske 
genom att huset förses med god ventilation 
och/eller tätning mot radonkällan.  

Nya hus
•	 Före nybyggnation skall radonhalten mätas i 

marken om hög radonhalt befaras.
•	 Nya hus får inte innehålla blåbetong eller 

andra byggnadsmaterial med ”inbyggd” ra-
don. Hus som byggs på mark där uppmätta 
värden på radonhalten överstiger gällande 
gränsvärden ska utföras radonsäkra. Det kan 
innebära att de t ex byggs med s k torpar-
grund istället för platta på mark.

Litteratur och källor
•	 Markradonöversikt för Tibro kommun, VIAK 

AB, 1989.
•	 Kommentarer till ”Markradonöversikt för Tibro 

kommun”, Statens strålskyddsinstitut, 1996.
•	 PM - Möjligheter till förbättrad radonriskbedöm-

ning för Tibro kommun 2006-04-07.
•	 De svenska miljömålen, punkt 11 God bebyggd 

miljö, Riksdagen 1999-04-28. 
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Markens uraninnehåll i ppm (parts per million) mätt från flyg, SGU. Mätningen indikerar att uraninnehållet 
är högst i den sydvästra delen av kommunen, vilket betyder att risken för markradon är högst i denna del av 
kommunen. Uraninnehållet understiger enligt kartan ca 5 ppm i Tibro kommun. Enligt Rapport 2008:15, SSI 
(Strålskyddsinstitutet) innehåller t ex mark av morän med fragment av alunskiffer (typ Billingen) 65-210 ppm. 
Halterna i Tibro är således mycket låga.

PPM
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Störningar från djurhållning
Djurhållning är både en tillgång och ett stör-

ningsmoment för de som bor eller vistas i när-
området. Den kan orsaka störningar, som består 
av	 oönskad	 lukt,	 flugor,	 buller	 och	 i	 vissa	 fall	
allergiframkallande ämnen, främst vid bostä-
der som ligger nära djurens uppehållsplatser. 
Aller gener är mest påtagligt från hästhållning.  I 
skriften ”Bättre plats för arbete” rekommenderas 
därför ett skyddsavstånd på 500 m mellan större 
djurhållningsenheter och bostäder som inte är di-
rekt kopplade till djurhållningen. Senare studier 
bl a från Skåne tyder på att avstånden i många 
fall kan vara kortare.

Stora djurbesättningar
Problemen som beskrivits ovan kan förekom-

ma från alla storlekar och typer av djurhållning 
men blir i regel mer påtaglig och kraftig från sto-
ra djurhållningsenheter. Inom kommunen fanns 
2010	några	jordbruk	med	fler	än	100	”djurenhe-
ter”, vilka redovisas på kartan. 

1  Bankebolet 1:1   101 – 200
2  Bråbacka 2:3   101 – 200
3  Häljestorp 3:1   101 – 200
4  Jonsboda 1:1          > 200
5  Karlshaga 3:25   101 – 200
6  Tibro Prästbol 1:7 och Ruder 1:9 101 – 200

Definitionen	av	djurenhet	kan	förenklat	sägas	
innebära att en häst eller ett nötkreatur motsva-
rar en djurenhet och att mindre djur, t ex gris, 
höns eller får av varierande antal, tillsammans 
bildar	en	djurenhet.	En	mer	exakt	definition	kan	
lämnas av länsstyrelsen.

Litteratur och källor
•	 Bättre plats för arbete, Boverket 1995.
•	 Hästar och bebyggelse: Skåne i utveckling 

2004:17

Mål
•	 Jordbrukens intressen ska prioriteras på 

landsbygden.

Rekommendationer
•	 Konflikter	mellan	boende	och	verksamhe-

terna ska undvikas i den mån de är möjliga 
att förutse. Detta innebär att  ny bebyggelse 
inte skall tillåtas i omedelbar närhet av 
anläggningarna. Lämpligt skyddsavstånd är 
200-500 meter beroende på typen av anlägg-
ning och dess storlek.
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Aktörer
Länsstyrelsen och miljönämnden har tillsyn 

enligt miljöbalken över miljöstörande verksam-
heter. Myndigheterna ska kontrollera att miljö-
balkens regler följs och kan ställa krav på den 
som bedriver viss verksamhet.

Utsläpp till luft, lukt och buller
Många aktiviteter kopplade till mänsklig verk-

samhet förorsakar i större eller mindre omfatt-
ning luftföroreningar, föroreningar i mark och 
vatten eller bullerstörningar. 

Industrier, företag och andra som bedriver 
miljöfarlig verksamhet i Tibro är i huvudsak lo-
kaliserade till särskilda större industriområden. 
Se kartan.

De miljöproblem som särskilt är förknippade 
med industrin är utsläpp av organiska lösningme-
del till luft, föroreningar från eldning med fast-
bränsle, ofta i gamla pannor och buller.

Bostadsbebyggelsen i Tibro domineras av 
småhus. Uppvärmningen i dessa sker ofta med 
el eller ved/pellets. Eldning med fastbränsle sker 
ofta i omoderna, icke miljögodkända pannor. 
Klagomål på sot och lukt förekommer.

I	 kommunen	 finns	 3	 skjutbanor	 och	 ett	 mo-
torstadion. Anläggningarna medför framförallt 
bullerstörningar. Man ska dock notera att skjut-
banorna inte används varje dag. Skjutningar fö-
rekommer endast under en del av året.

Buller från Kråk-Enebågens skjutfält i Karls-
borgs kommun kan uppgå till 90 dBC i den nord-
västra delen av kommunen.

Flygbuller förekommer i områdena kring 
väg49/banvallen och i Fagersanna som ligger 
under	 in-	och	utflygningsstråket	 för	flygplatsen	
i Karlsborg. 

Buller kan även förekomma från vissa typer 
av industri som t ex sågverk.

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. Sär-
skild uppställningsplats saknas.

Planering i anslutning till kommunikations-
stråk där farligt gods transporteras ska beakta de 
avstånd som anges i länsstyrelsens riskpolicy för 
farligt gods, 2004-11-15.

Mål 
•	 Miljöstörningar av alla slag ska minska i 

samhället.

Strategier 
•	 På större anläggningar som eldar fastbränsle 

ställs fortlöpande krav på minskade stoftut-
släpp.

•	 Transporter av farligt gods ska beaktas vid 
planering för att minimera risker och öka 
samhällets robusthet. 

Rekommendationer
•	 Motorstadion ska omges av en skyddszon 

med en radie på 1000 meter, se kartan. Inom 
detta	bör	ingen	ny	bebyggelse	tillåtas.	Befint-
lig bebyggelse får utvecklas.

•	 Kommunens skjutbanor ska omges av ett 
skyddsavstånd för buller på ca 500 meter. 
Inom skyddsavståndet bör ingen ny bebyg-
gelse tillåtas. 

•	 Ny bebyggelse bör inte tillkomma inom bul-
lerstört område från Kråk-Enebågens skjut-
fält.

•	 Störande industri ska lokaliseras till de mest 
externa industriområdena i Tibro tätort.

Litteratur och källor
•	 Länsstyrelsens redovisning av rekommenderade 

färdvägar för transporter av farligt gods.
•	 Länsstyrelsens riskpolicy för farligt-gods-trans-

porter.
•	 Trafikverkets	underlagsmaterial	för	tillämpning	

av PBL och andra lagar för ”farligt gods”.
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Äldre soptippar
Nedlagda soptippar kan lätt glömmas bort, 

trots att miljöfarliga ämnen under en mycket 
lång	tid	kan	finnas	kvar	i	marken	och	begränsa	
markens användning. 

De platser som redovisas är äldre soptippar 
som	finns	med	 i	en	 inventering	 från	1985.	Två	
av dessa används idag för viss aktivitet medan 
resterande	 inte	 längre	används.	Det	finns	också	
andra platser med i inventeringen där eventuellt 
miljöfarlig verksamhet kan ha bedrivits. 

En annan företeelse som inte redovisas på kar-
tan är s k ”gårdstippar” som längre tillbaks var 
vanligt förekommande. 

Grönhultstippen (1) Tippverksamheten på bör-
ja des 1950 och avslutades ca 1995. Tippen hål-
ler på att återställas genom täckning med rena 
schaktmassor.

Ingelsbytippen (2) Tippverksamheten påbörja-
des 1970 och avslutades 2008. Tippen, som har 
använts för industriavfall håller på att återställas.

Tibro Skattegården 1:199 (3). Tipp med hus-
hållsavfall o dyl samt vissa bilvrak och spån. 
Tippen användes mellan åren 1927 och 1939. 
Besiktigad och klassad i den lägsta riskklassen 
(klass 4)

Vabacka (4). Tipp med hushållsavfall o dyl 
samt en liten mängd industriavfall. Tippen an-
vändes mellan åren 1939 och 1950. Besiktigad 
och klassad i den lägsta riskklassen (klass 4)

Ransberg Prästbolet 2:1 (5). Tipp med hus-
hållsavfall o dyl. Tippen användes mellan åren 
1950 och 1970. Besiktigad och klassad i den läg-
sta riskklassen (klass 4)

Ev förorenade markområden
På kartan redovisas platser utanför tätorterna 

där avslutade eller pågående verksamheter kan 
ha förorenat marken på ett eller annat sätt. Mark-
områdena har hämtats från länsstyrelsens EBH-
stöd. (efterbehandlingsregister). 

Platserna där ”ev förorenad mark” markerats 
behöver inte vara förorenade. Markeringen är 
gjord utifrån försiktighetsprincipen att så kan 
vara fallet m h t  tidigare verksamhet på platsen. 
Platserna bör undersökas och vid behov saneras 
eller åtgärdas på annat sätt. Platser som konsta-
terats inte innehålla föroreningar eller som har 
sanerats	ska	avföras	från	befintliga	register.

Sågverk utgör anläggningar där föroreningar 
kan uppkomma i samband med impregnerings-
verksamhet men även från råvirkes- och bark-
upplag. För nedlagda sågverk gäller samma för-
faringssätt	 som	 ovan.	 Befintliga	 verksamheter	
kontrolleras av miljönämnden.

Mål
•	 Förorenade markområden bör där så är möj-

ligt och lämpligt saneras från föroreningar 
i synnerhet om föroreningen kan förväntas 
sprida sig.

Strategi
•	 Outredda områden där förorenad mark kan 
finnas	bör	utredas	och	åtgärdas	eller	avfärdas	
från listan. 

Rekommendationer
•	 Samråd ska ske med länsstyrelsen eller miljö-

nämnden om man avser att utföra grävnings-
arbeten inom förorenade områden. Största 
försiktighet ska iakttas. Detta gäller i syn-
nerhet förorenade områden som ligger inom 
eller i nära anslutning till skyddsområdet för 
vattentäkter t ex Sörsågen.

•	 Nedlagda deponier t ex Grönhult och andra 
deponiplatser ska inte exploateras. 

Litteratur och källor
•	 Inventering/kartering av äldre soptippar, 1985-02-

25.
•	 Avfallsplan. Avfallshantering östra Skaraborg
•	 Länsstyrelsens EHB -stöd.
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Bakgrund
Mark- och vattenområden, som har betydelse 

för totalförsvaret (militärt och civilt) ska så långt 
som möjligt skyddas. Samhällets förmåga att 
möta störningar är grundläggande för dess möj-
ligheter att verka både under kriser i fred och i 
krig. Försvaret ska bidra till att stärka samhäl-
lets förmåga att hantera påfrestningar i fred samt 
verka	för	att	en	robust	och	flexibel	infrastruktur	
utvecklas t ex för elförsörjning och telekommu-
nikation.

Aktörer
Länsstyrelsen ansvarar för att bevaka försva-

rets intressen. Det civila försvaret samordnas av 
Myndigheten för Samhällstjänst och Beredskap 
(MSB).

Kommunen har en central roll för en hållbar 
utveckling och robust fysisk miljö som klarar 
både kriser i fred och i beredskap eller krig. Det 
gäller både när kommunen uppträder som myn-
dighet och när den är producent av service till 
medborgarna. Kommunen ansvarar för att bered-
skapshänsyn tas i den fysiska planeringen var-
för	det	bör	finnas	en	nära	koppling	mellan	fysisk	
planering och beredskapsförberedelser na.

Kommunen är också ansvarig för en betydande 
del av de civila funktionerna som befolknings-
skydd, räddningstjänst och tekniska system.

I de riskanalyser som kommunen upprättat 
finns	beskrivet	vilka	risker	som	föreligger	i	olika	
kommunala tekniska system samt vid olika risk-
källor	i	samhället.	I	analyserna	finns	också	redo-
gjort för vilka konsekvenser en olycka kan föra 
med sig. 

Anläggningar
Det militära försvaret har anläggningar inom 

kommunen som är hemliga och därför endast 
kända av ett fåtal inom kommunen. Länsstyrel-
sen ska beredas tillfälle att yttra sig i fysisk pla-
nering och lovprövning som berör denna typ av 
områden (12:4-förordnanden).

Skyddsrum
Inom	kommunen	finns	skyddsrum	i	Tibro	tät-

ort. Dessa inrymmer totalt ca 7 660 skyddsrums-
platser. Skyddsrummen byggdes under den tid 
då orten ansågs vara särskilt utsatt som militärt 
mål, bl a på grund av järnvägstransporter. Nya 
skyddsrum byggs inte längre i kommunen. De 
befintliga	objekten	ska	ändå	underhållas.	Bygg-
nadsnämnden besiktigar, på uppdrag av staten, 
befintliga	skyddsrum	så	att	de	uppfyller	gällande	
krav.

I områden med brist på skyddsrum ska man 
under höjd beredskap anordna skyddade ut-
rymmen. Lämpliga byggnader ska ha pekats ut 
i förväg.

Hemskyddsområden
De boende i kommunen tillhör olika hem-

skyddsområden.	Inom	varje	område	finns	en	för-
utbestämd informationsplats där de boende vid 
krig och kris ska kunna få information. Områden 
och informationsplatser redovisas på kartan. 

Mål
•	 Kommunens mål för den kommunala bered-

skapen redovisas i särskilt dokument, se Lit-
teratur och källor på nästa sida.

•	 Samhällets struktur ska vara robust och uthål-
ligt d v s föga sårbart vid påfrestningar. 

•	 Befintligt	befolkningsskydd	(skyddsrum	och	
skyddade utrymmen) ska underhållas.

Strategier
•	 För att nå målet med ett robust samhälle ska 

den kommunala riskanalysen och den kom-
munaltekniska riskanalysen ses över/aktuali-
seras vart 4:e år. Brister ska åtgärdas. 

•	 Sårbarhetsbedömningar ska göras i all pla-
nering och i samband med investeringar i 
samhällsstrukturen.

•	 Befintliga	skyddsrum	ska	hållas	i	funktions-
dugligt skick.
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13.1 Samhällets sårbarhet
Robusthet, befolkningsskydd

Skala 1:140 000

Hemskyddsområden

Sept 2009

Litteratur och källor
•	 Riskanalys, KS 2011 (sekretessbelagt dokument).
•	 Mål för den kommunala beredskapen i Tibro 

kommun antagen den 13 aug. 1996, § 169.
•	 Handlingsprogram 2007-2010 för Räddnings-

tjänsten Östra Skaraborg.
•	 Se även 3.4.1 Riksintressen.
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Allmänt
Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, 

Karlsborgs och Gullspångs kommuner ingår se-
dan 1999 i kommunalförbundet Räddningstjäns-
ten Östra Skaraborg(RÖS). Förbundet utgör en 
gemensam organisation för operativ räddnings-
tjänst och förebyggande åtgärder mot brand. För-
bundet samverkar med medlemskommunerna i 
frågor rörande annat olycksförebyggande arbete. 

Inom	Tibro	 kommun	finns	 en	 deltidsanställd	
räddningsstyrka med fem minuters inställelsetid 
tillgänglig dygnet runt. Styrkan består av brand-
förman och fyra brandmän. Genom medlemska-
pet i förbundet kan såväl ledningsförmåga som 
antalet insatta styrkor snabbt byggas upp vid en 
större händelse.

Samhällets	ansvar	för	räddningstjänsten	finns	
reglerat i Lagen om skydd mot olyckor med till-
hörande	förordning.	Lagen	definierar	ansvaret	på	
följande sätt: 

Staten och kommunerna ska hålla beredskap 
för och insatserna vid olyckshändelser och över-
hängande fara för olyckshändelser i syfte att 
begränsa skador på liv, egendom och miljö. In-
satser utförda enligt denna lag bekostas av det 
allmänna. Skyldigheten att utföra insatser gäller 
endast under förutsättning att det krävs ett snabbt 
ingripande, att det hotade intresset är av tillräck-
lig vikt, att kostnaderna för insatsen är skäliga 
och att det föreligger omständigheter i övrigt 
som kräver att en räddningsinsats utförs. 

Kommunerna har en skyldighet att genom 
förebyggande arbete minska risken för brands 
uppkomst och mildra konsekvenserna av brän-
der. Kommunerna ska även medverka i annan 
skadeförebyggande verksamhet.

Riskanalys
Risk-	och	sårbarhetsanalyser	finns	utarbeta	de	

för samtliga medlemskommuner och är ett ge-
mensamt dokument för förbundet och kommu-
nen. På basis av riskbilden omvandlas nationella 

mål till lokala säkerhets- och prestationsmål. En 
sammanfattning	 av	 riskbilden	finns	beskriven	 i	
Handlingsprogrammet.	 Programmet	 finns	 till-
gängligt på kommunalförförbundets hemsida 
www.skovde.se/rt. Risk- och sårbarhetsanalyser-
na utgör vidare underlag för kommunens krispla-
nering och används i planarbetet i syfte att bygga 
bort, riskreducera eller konsekvenslindra effek-
terna av en risk eller sårbarhet.

Handlingsprogram
För varje kommun (eller i förekommande fall 

kommunalförbund)	 skall	 det	 finnas	 ett	 hand-
lingsprogram som beskriver hur räddningstjäns-
ten är organiserad och planerad. Programmet be-
skriver vilken förmåga förbundet har att utföra 
insatser. Programmet skall också redovisa hur det 
förebyggande arbetet skall bedrivas. Utgångs-
punkten vid upprättandet av programmet är den 
riskbild	som	finns	i	kommunen	(förbundet).	

Insatstid
Med insatstid avses tiden från alarmeringen av 

en insatsstyrka till dess räddningsarbetet har på-
börjats. Längsta insatstiden inom Tibro kommun 
är ca 30 minuter för områden med mindre byar 
och enstaka bostadshus. För centralorten bedöms 
insats normalt kunna påbörjas inom tio minuter. 
Kartan redovisar ungefärligt beräknade insatsti-
der för Tibro kommun.

Mål 
•	 Kommuninvånarna ska ges en god och snabb 

hjälp i samband med olyckor och brand samt 
vid andra tillbud och kriser.

Strategier
•	 Räddningstjänsten ska arbeta förebyggande 

med brandskydd och riskanalyser.
•	 Grupper av bostadsbebyggelse bör lokaliseras 

inom områden med en insatstid om max 20 
min. Till område med en insatstid om max 
30 minuter kan mindre byar (fritidshusbyar) 
lokaliseras.
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Skala 1:140 000

Räddningstjänst

Brandstation

Insatstid mindre än 10 min

Insatstid 10 - 20 min

Insatstid 20 - 30 min

Sept.2009

Litteratur och källor 
•	 Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.
•	 Förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot 

olyckor.
•	 Riskanalys, KS 2011 (sekretessbelagt dokument).
•	 Handlingsprogram 2007-2010 för Räddnings-

tjänsten Östra Skaraborg.
•	 Riktlinjer till Handlingsprogrammet.


