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HANDLINGAR
Till detaljplanen hör följande handlingar:
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:500
 Planbeskrivning med konsekvensbeskrivning, genomförandebeskrivning
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande
Övriga handlingar/ utredningar:
 Geotekniska utredningar
 Fastighetsförteckning
 Beslut Strandskyddsdispens
 Vattenverksamhet, Länsstyrelsens beslut

INLEDNING
SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med rubricerad detaljplan är att möjliggöra för utveckling av verksamhet, tillåta rådande användning, och möjliggöra för förvärv av mark. Vidare är syftet att skapa en trafiksäker in- och utfart till Alängen 3. En befintlig byggnad ligger på prickmark och avsikten
är att ta bort planstridigheten för denna byggnad.
Fastighetsägaren till Alängen 3 vill utveckla sin verksamhet. De har för avsikt att förvärva
en del av fastigheten Bogesund 1:77. Idag använder de, förutom sin fastighet, också en del
av Bogesund 1:77 för uppställning av nya och begagnade bilar, samt förvaring av däck i
containers. För att kunna förvärva det avsedda området behöver en ny detaljplan tas fram
där ändamålet för den angränsade marken förändras från Park till Verksamheter.
I den antagna detaljplanen för Alängsgatan, antagen 2008, lades ett utfartsförbud på fastigheten Alängen 3:s nordöstra hörn, mot cirkulationsplatsen på väg 46. Kommunen har
dock ännu inte, med stöd av plan- och bygglagen, förelagt fastighetsägaren att ändra den
befintliga utfarten. Avsikten med rubricerad detaljplan är att i samband med detta planarbete hitta en trafiksäker lösning för ny in- och utfart till Alängen 3. Dessutom är syftet att
hitta en lösning med fastighetsägaren för genomförandet.

Tidplan
Följande översiktlig tidsplan gäller för detaljplanen.
Samråd:
Granskning:
Antagande:

fjärde kvartalet 2017
tredje kvartalet 2019
andra kvartalet 2021

Antagen laga kraftvunnen detaljplan beräknas andra kvartalet 2021. Genomförande av
planen inleds under tredje kvartalet 2021.
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PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget öster om Karlsnäs industriområde, vid korsningen Alängsgatan och väg 46 (Falköpingsvägen)
i Ulricehamn.

Väg 46 (Falköpingsvägen)

Alängsgatan

Planområdet omfattar en yta om ca 1,4
ha. Det rödmarkerade området på översiktskartan visar ungefärligt läge för detaljplanen.

Markägande
Fastigheten Bogesund 1:77 är i kommunal ägo. Fastigheterna Alängen 3 och
Strandängen 1 är i privat ägo.

PLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5

Planen bedöms vara förenlig med 3 kap miljöbalken (MB), som rör grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.
Lokaliseringen av planen bedöms som lämplig. Planen bedöms inte leda till några negativa effekter på människors hälsa och säkerhet. Planområdet berör riksintresse för kultur,
men inte riksintresse för natur, eller friluftsliv. Användningen bedöms tillgodose ett
mycket angeläget samhällsintresse och allmänt behov.
MB kapitel 4 behandlar ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för
vissa områden i landet”. Planområdet berör inte något av dessa områden. Detaljplaneområdet omfattas därmed inte av kapitel 4.
Enligt kapitel 5 i MB ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer iakttas.
Planen bedöms inte påverka möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Denna detaljplan omfattar ett område avsett för verksamheter, småindustri, naturområde,
väg och gata. Den befintliga bebyggelsen är idag delvis placerad på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Prickmark justeras efter befintlig bebyggelse. Uområden läggs in efter befintliga ledningar.
Trafiksituationen förbättras med ny in- och utfart från fastigheten Alängen 3 till Alängsgatan för att tillgodose plan- och bygglagens krav på att detaljplaner ska utformas på ett trafiksäkert sätt.

NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och naturvärden
Den södra delen av planområdet, som består av en kulle, kommer att schaktas ner ca 1-2
meter för att anpassas till marknivån inom fastigheten Alängen 3. I beräkningar för skredrisk ut mot RV46 har man utgått ifrån +170 meter över havet. Därför är tillåten maxhöjd
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på marken upp till +170 meter över havet. Slänterna justeras till en maximalt tillåten
släntlutning om 1:2.
Den delen av Bogesund 1:77 som ska införlivas i Alängen 3 består idag av en gräsyta som
är kantad av några unga björkar och en liten tall. Vegetation motverkar erosion och bidrar
till ökad stabilitet och ska till största möjliga mån bevaras i slänterna.
För att hindra eventuell erosion är det bra om slänterna mot RV46, Falköpingsvägen, och
påfartsvägen till väg 1704 är bevuxna med lågväxande växter.
En konsekvens av att skapa en ny in- och utfart till Alängen 3 är att en del av Alängsgatan
behöver flyttas några meter närmare Ätran. Det innebär att ett erosionsskydd behöver läggas utmed Ätrans sydöstra strandkant mot Alängsgatan. Det har konstaterats att områden
utanför planområdet, ca 20 meter på vardera sida utmed Ätran, åt väster och norr, också
behöver förstärkas med erosionsskydd. Bilden nedan visar ungefärligt läge över område
för tänkt erosionsskydd. Se den geotekniska utredningen: Erosionsskydd MEMO -4-02-GUTL-001 och Erosionsskydd MEMO -4-02-G-UTL-001.
I samband med att skyddet läggs är det lämpligt att släppa fram en busk- och trädridå i
naturområdet.

Bild visande föreslaget område för erosionsskydd.
Erosionsskyddet utförs på slänter längs med Ätrans sydöstra strandkant på en längd av ca
120 m, med en släntlutning på 1:3. Erosionsskyddet utformas 0,6 m tjockt, varav 0,5 m av
fraktionen 0-150 mm med d50≥100 mm. Erosionsskyddet tätas i ytan med 0,1 m naturmaterial 0-100 mm med d50≥65 mm. Bilden på sida 7 visar tvärsnitt på det föreslagna
erosionsskyddet i den geotekniska utredningen: Tvärsektioner E-skydd G-11-2-101.
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Bild visande föreslagna tvärsektioner för erosionsskydd.
Områdets naturvärden är kopplade till vattenmiljön och den omedelbara strandzonen.
Efter en etableringsfas, när erosionsskyddet är utfört och vegetationen återställts, bedöms
området återfå samma eller högre naturvärde som i dag.

Kulturmiljövärden
Inom planområdet finns inget att bevaka av kulturmiljövärde.

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar registrerade inom planområdet.
Skulle fornlämningar påträffas i samband med markarbeten inom planområdet ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med 2 kap 10 § lagen om
kulturminnen mm.

BEBYGGELSE OCH SERVICE
Placering och utformning
En lagerbyggnad för förvaring av däck avses att byggas inom planområdet, förutom de
containers som också behövs för däckförvaring. Prickmark anpassas efter befintlig bebyggelse.
På plusmark får endast byggnader i obrännbart material som inte uppmuntras till stadigvarande vistelse uppföras. Detta är en skyddsåtgärd på grund av närheten till väg 46.

Tillgänglighet
Tillgängligheten kommer fortsättningsvis vara god.
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Trygghet
En trafiksäkrare in- och utfart kommer att anläggas. Med en förflyttning västerut av den
befintliga in- och utfarten till Alängen 3 skapas ett tryggare trafikflöde till och från Alängsgatan. Se illustration på sida 9.

Verksamheter
Inom fastigheten kommer fortsättningsvis service och handel av bilar att bedrivas.

Strandskydd
Strandskyddet upphävs inom kvartersmark och gatumark i detaljplanen, med hänvisning
till att området redan är i anspråkstaget.
Med tanke på att den geotekniska undersökningen visat på skredrisk ner mot Ätran, i
samband med att Alängsgatan delvis flyttas närmare Ätran, behövs strandlinjen förstärkas
med, exempelvis sprängsten som täcks av naturmaterial.
För att kunna lägga ett erosionsskydd inom områdena för natur och vatten har en strandskyddsdispens begärts och godkänts för ett område av ca 1470 kvm.
En anmälan om vattenverksamhet har lämnats in till länsstyrelsen. De har beslutat att
planerade åtgärder kan genomföras utan nämnvärda skador på naturmiljön i vattenområdet, under förutsättning att arbetena utförs enligt anmälan och följer de försiktighetsmått som länsstyrelsen föreskriver om. Länsstyrelsen bedömer också att den aktuella
åtgärden inte försvårar uppfyllandet av de 16 miljökvalitetsmålen som Sveriges riksdag
har formulerat.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät och trafik
Strandängen 1 och Alängen 3 fortsätter att trafikmatas från Alängsgatan. Den maximal
trafikalstringen med utökad byggrätt innebär ca 160 fordon/dygn.

Utfart och staket
I samråd med Trafikverket har förslag om ny och trafiksäkrare in- och utfart till Alängen 3
skapats.

Foto visande befintlig utfart från Alängen 3

Foto visande stödmur sedd från Alängsgatan.

För att få fri sikt åt både höger och vänster, minst 80 meter, behöver del av Alängsgatan
flyttas några meter norr ut. Detta innebär att vägen kommer närmare Ätran och det krävs
då att ett erosionsskydd måste anläggas mot Ätran, på grund av skredrisken. Väster om
befintlig utfart, vid cirkulationsplatsen i gränsen mot Alängsgatan, finns idag en stödmur.
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För att skapa bättre siktmöjligheter vid den nya in- och utfarten åt väster behöver stödmuren flyttas närmare den befintliga byggnaden.

Illustration på förslaget till ny in- och utfart från Alängsgatan till Alängen 3.
Hela området där bilarna förvaras planeras att stängslas in med ett ca två meter högt nätstängsel.

Gång- och cykelvägar
Den befintliga gång- och cykelvägen utmed Alängsgatan kommer att flyttas och anpassas
till den nya sträckningen av Alängsgatan.

Parkering
Parkering sker på egen fastighet.

STÖRNINGAR
Buller
Bullernivån varken från Alängsgatan eller väg 46 (Falköpingsvägen) kommer att förändras
på grund av denna detaljplan.

Farligt gods
Falköpingssvägen är inte längre en utpekad rekommenderad väg för farligt gods. Det bedöms att inga riskreducerande åtgärder är nödvändiga i den aktuella planen.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet.

El, tele, bredband och värme
El-, tele-, bredbandsledningar och fjärrvärme finns i, eller i anslutning till planområdet
och rubricerad detaljplan påverkar inte dessa. U-område har lagts till för befintliga ledningar.
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Dag- och dräneringsvatten
Dagvatten infiltreras direkt på fastigheten, eller omhändertas via det kommunala ledningsnätet.
Då planområdet ligger inom vattenskyddsområde och bilar servas och parkeras i området
kräver det någon form av dagvattenrening. Det sker med dagvattenfilter, oljeavskiljare,
översilningsdiken/slänter mm. Detta regleras i bygglov och tillstånd enligt skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet.
Platser där spill, eller läckage av olja kan förekomma, ska förses med hårdgjord beläggning
och ledningsnät för oljeförorenat vatten, s.k. OFA-nät. Dessa ska förses med avstängningsventil och anslutas till oljeavskiljare. Verksamheterna inom planområdet, såsom försäljning och uppställning av fordon, bidrar till ökade halter av föroreningar i dagvattnet. Reningsanordningar för dagvattnen inom planområdet krävs för att utesluta en negativ påverkan på närliggande vattendrags kemiska och ekologiska status.
Dagvattensystemet utformas i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (Naturvårdsverket, 2004).

PLANBESTÄMMELSER
Allmänn plats
På allmän platsmark tillåts:
GATA - Alängsgatan, som ligger inom planområdet kommer att ha kvar sin användning
som Gata. Del av Strandängen 1 överförs från kvartersmark till Gata.
VÄG - Område mot Falköpingsvägen (rv 46) och avfarten upp mot väg 1704, kommer att
ha kvar sin användning som Väg.
NATUR - Bogesund 1:77 är Natur, enligt dagens användning.
VATTENOMRÅDE - Ätran är Vattenområde, enligt dagens användning.

Kvartersmark
På kvartersmarken tillåts:
Z - Alängen 3, del av Bogesund 1:77 och del av Strandängen 1 är Verksamheter. Användningen verksamheter används för områden för service, lager, tillverkning med tillhörande
försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär
med begränsad omgivningspåverkan.
J - Del av Bogesund 1:77 ändras från allmän plats, park, till Småindustri. Användningen
används för områden för produktion, lager, partihandel och annan jämförlig verksamhet.
Även komplement till verksamheten ingår i användningen.

Egenskapsbestämmelser allmän plats
Följande egenskapsbestämmelser gäller för allmän platsmark.
Erosionsskydd - Erosionsskydd ska anläggas.
Markvegetation - Marken anordnas med markvegetation.

Egenskapsbestämmelser kvartersmark
Följande egenskapsbestämmelser gäller för kvartersmark.
Prickmark - På prickmark får ingen byggnad uppföras. Prickmark har lagts för att trygga
infarten till fastigheten.
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Plusmark - På plusmark får endast byggnader i obrännbart material som inte uppmuntras
till stadigvarande vistelse uppföras. Detta är en skyddsåtgärd på grund av närheten till väg
46.

p1 - Byggnader på plusmark får inte placeras närmare fastighetsgräns än 2 m.
e1 % - Procent av fastigheterna som får bebyggas.
Byggnadshöjd – Maximal byggnadshöjd visas i en rektangel med siffra. Högsta tillåtna
byggnadshöjd är angivet i meter, 12 respektive 7 meter för att anpassas till bestämmelserna för omgivande fastigheter. Befintliga byggnader inryms inom de höjderna. Bestämmelsen är utformad så att byggnadshöjden mäts från markens nivå vid byggnaden till
skärningen där byggnaden berör byggnadens tak. Högst 4 meter gäller för byggnader på
plusmark.
Takvinkel – I området för Verksamheter och Småindustri får byggnaderna ha en högsta
takvinkel på 18 grader, vilket överensstämmer med omgivande bebyggelse.
Utfartsförbud - Utfartsförbud införs för att säkerställa trafiksäker in- och utfart.

f1 - Sikten från den nya in- och utfarten till Alängen 3, får inte blockeras med staket, växtlighet, eller liknande som kan skymma sikten.

n1 - Högsta marknivå tillåts vara +170 meter över havet. Anledningen till bestämmelsen
är stabiliteten ut mot väg 46.

n2 - Maxlasten får inte överskrida 20 kPa. Anledningen till bestämmelsen är stabiliteten
ut mot väg 46.

n3 – Släntlutningen får ej vara brantare än 1:2. Anledningen till bestämmelsen är stabiliteten ut mot väg 46.

Administrativa bestämmelser
Följande bestämmelser gäller för detaljplanen.
u1 – Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar där det finns
område på plankartan som är markerat med ett u.
Strandskyddet som inträder vid ny planläggning upphävs inom kvarters- och gatumark.
Strandskyddsdispens krävs för anläggande av erosionsskydd vid Ätran.
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Vilket innebär att kommunen ansvarar
för allmän platsmark.
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år från den dagen som planen får laga kraft.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN

I kommunens översiktsplan, antagen 29 oktober 2015, står det att kommunen stödjer en
fortsatt utveckling av det framgångsrika näringslivet i hela kommunen genom god framförhållning, dialog och information. Formerna för stöttning av det lokala näringslivet utvecklas för att på bästa sätt matcha näringslivets behov. Planområdet ingår i ett stort område markerat som ”Utredningsområde för stationsläge och stadsutveckling”.

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN

Det finns inte någon uttalad riktlinje för områdets bebyggelseutveckling i den fördjupade
översiktsplanen för Ulricehamn, ”Växtplats Ulricehamn”, antagen 26 maj 2008.

DETALJPLAN
Den gällande detaljplanen för Alängen 3, Strandängen 1 och del av Bogesund 1:77 antogs
den 15 juni 1989 och har ingen genomförandetid kvar. I den detaljplanen är fastigheten
Alängen 3 avsedd för industriändamål (J). Marken i anslutning är planlagd som parkmark
(PARK).
Verksamheten strider idag mot detaljplanen, eftersom huvudbyggnaden delvis är placerad
på mark som inte får bebyggas. Dessutom tar verksamheten i anspråk parkmark söder och
öster om fastigheten.
Fastighetsgränsen för Alängen 3, blå linje och
planområdet, röd linje

Utdrag ur detaljplan antagen 15 juni 1989

Gällande detaljplan för Alängsgatan antogs den 17 november 2008 och genomförandetiden gick ut den 3 september
2020.

Utdrag ur detaljplan antagen 17 november 2008

I detaljplanen från 2008 ser man att det finns utfartsförbud vid det nordöstra hörnet av
Alängen 3. Där är det i dag fortfarande in och utfart till fastigheten från Alängsgatan.

RIKSINTRESSEN
Riksintresse Naturvård
Planändringen bedöms inte påverka riksintresseområdena för naturvård.
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Riksintresse Kulturmiljövård
Ätradalen utgör länets fornlämningstätaste område. På platåer och högryggar
utmed Ätrans finns fornlämningar representerade från samtliga förhistoriska
perioder i form av boplatser från stenåldern, gravar, fossil åkermark, runstenar
etc. Kulturlandskapet består även av betade marker som på flera platser uppvisar lång brukarkontinuitet.
Med tanke på att planområdet redan delvis är planlagt för småindustri och till
rubricerad detaljplan gäller en mindre
del av parkmarken innebär det att ändringen inte kommer att förorsaka en påtaglig skada på riksintresset.

Riksintresse för kulturmiljövård

Planändringen bedöms inte påverka riksintresseområdena för kulturmiljövård.

Riksintresse Friluftsliv
Inom planområdet finns inget riksintresse för friluftsliv.

Riksintresse Kommunikationer
Planområdet ligger inom riksintresse för kommunikationer för Götalandsbanans sträckning mellan Göteborg och Stockholm. Götalandsbanan är en framtida höghastighetsjärnväg. Planområdet bedöms inte vara ett alternativ för en framtida dragning och ses inte påverka riksintresset. Kommunen håller sig uppdaterad kring arbetet med ny höghastighetsjärnväg.

VATTENSKYDDSOMRÅDE

Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområdet för Ulricehamns
vattentäkt och regleras av skyddsföreskrifter fastställda av kommunfullmäktige 2012-1029 §142.
Syftet med föreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för
påverkan av grundvattentäkterna Bronäs och Sturebadet inte uppstår och att vattnet efter
normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.
I skyddsföreskrifterna §7, för vägar och parkeringsplatser, står det bland annat att nyanläggning av väg samt parkeringsplats för mer än 20 personbilar, eller motsvarande, får
inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun.
I §8, för materialtäkter och markarbeten, står det bland annat att schaktning och grävning
i mark för anläggningsarbeten får inte ske utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. Schaktningsarbeten och markarbeten på en sammanhängande yta
som är mindre än 200 m², eller underhåll av markledningar omfattas inte av denna restriktion.

STRANDSKYDD
Enligt MB kapitel 7 råder generellt strandskydd 100 meter vid sjöar och vattendrag för att
tillgodose allmänhetens tillgång till friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växt och
djurlivet.
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För Ätrans vattendrag gäller 100 meter strandskydd. Strandskyddet sträcker sig från
strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. I gällande detaljplanen är strandskyddet
upphävt på kvartersmark, samt gatumark, men ligger fast inom vattenområde, samt naturmark.
När en ny detaljplan tas fram återinträder strandskyddet. Gränsen för
Ätrans strandskydd når in en liten bit
på norra delen av Alängen 3 och
Strandängen 1. Det innebär att den
delen av Alängen 3 och delen av
Strandängen 1, samt gatumarken
inom planområdet, som täcks av
strandskyddet, behöver upphävas då
de delarna redan är ianspråktagen.
För att kunna anlägga erosionsskydd
på naturmark och vatten (Ätran)
krävs en strandskyddsdispens, vilket
kan motiveras utifrån MB 7 kap. 18c §
p 5, att åtgärden innebär, att området
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.
Enligt MB (1998:808) 7 kap 18g§ gäller strandskyddet åter, om detaljplanen ersätts med
en ny detaljplan.

FÖRUTSÄTTNINGAR
NATUR OCH KULTUR
Mark och vegetation
Större delen av marken på
Alängen 3 är asfalterad.
Den delen av Bogesund
1:77 som används för biluppställningsplats är en
grusad yta. I slänten mot
Alängen 2 (väster ut) växer
en del ung vegetation,
björkar, sälj, mm. Nivåskillnaden mellan Alängen 2 och 3, där den är
som högst, är ca 3 meter,
sedan sluttar marken sakta
nedåt mot Alängsgatan .
Den delen av Bogesund
1:77 som ska införlivas i
Alängen 3 består idag av en
gräsyta som är kantad av
några unga björkar och en
liten tall
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Foto från Alängen 2 mot sydost visande slänten upp mot Bogesund 1:77 och det planerade planområdet.

Området mellan Alängsgatan och Ätran består mest av högt gräs och hallonsnår, samt ett
par buskar och mindre träd nere vid Ätran.

Foto taget från fastigheten Strandängen 1 mot Ätran
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Foto taget från Alängsgatan mot Ätran

Områdets naturvärden är kopplade till vattenmiljön och den omedelbara strandzonen.
Efter en etableringsfas när erosionsskyddet är utfört och vegetationen återställts, bedöms
området återfå samma eller högre naturvärde än i dag.

Staket, häck eller liknande
Fastigheten Alängen 3 och den del av Bogesund 1:77 som fastigheten Alängen 3 i dag har
servitut på, för att använda för uppställning av bilar, är inhägnad med ett ca 2 meter högt
nätstängsel.

Geoteknik
En geoteknisk undersökning av planområdet har gjorts under våren 2019. För det område
av Bogesund 1:77 som planeras tillföras till Alängen 3 utvisar grundundersökningen att totalstabiliteten för befintliga förhållanden, för beräknad sektion, bedöms som tillfredställande, enligt gällande krav och normer.
Då beräknad sektion bedöms utgöra den mest kritiska sektionen ur stabilitetssynpunkt
inom området bedöms stabiliteten vara tillfredställande för samtliga befintliga slänter
inom utredningsområdet.
För det område som berör Alängsgatan visar stabilitetsanalysen att beräknad säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott för befintliga förhållanden i slänten ner mot Ätran inte är tillfredställande enligt gällande krav och normer. Vid kombinerad analys, vilket beräkningsmässigt är det mest kritiska fallet, är beräknade säkerhetsfaktorer ej tillfredställande för
glidytor belägna inom ca 11 m från Ätrans strandkant. För utbyggda förhållanden, där trafiklasten förlängts enligt planerad ny sträckning för Alängsgatan, är beräknad säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott ej tillfredställande, enligt gällande krav och normer. För att
erhålla tillfredställande stabilitet och samtidigt minimera nödvändiga ingrepp på Ätrans
bottensektion i det aktuella området, rekommenderas att slänten flackas ut till en lutning
på 1:3 och att erosionsskydd läggs ut. Utredningen biläggs planhandlingen.
Vid avschaktning av markytan på Bogesund 1:77, vid Alängen 3, ner till nivå +170, befintlig marknivå på parkeringsytan på Alängen 3, ska släntlutningar ej läggas brantare än 1:2.
Den avschaktade ytan kan belastas upp till 20 kN/m². I samband med projektering ska
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ytlaster, släntlutningar och schakter kontrolleras med avseende på stabilitet/bärighet. Vid
lokala schakter ska stabilitetsförhållandena kontrolleras. Vegetation motverkar erosion
och bidrar till ökad stabilitet och ska
till största möjliga mån bevaras i slänterna. Jordlagerföljden i området har
inslag av silt. Totalstabiliteten mot
Ätran bedöms som icke tillfredställande. Slänten behöver åtgärdas inför
ombyggnation av Alängsgatan. För att
uppnå erforderlig stabilitet rekommenderas att slänten ner mot Ätran
flackas ut till en lutning på 1:3 och att
erosionsskydd läggs för ungefärlig
utbredning av stabilitetshöjande åtgärder, som markeras med röd-linje
på skissen här bredvid. Stabilitetshöjande åtgärder rekommenderas ca 20
m på båda sidor utanför planområdet. Ungefärlig utbredning av stabilitetshöjande åtgärder

Markföroreningar
Inom planområdet finns inga kända föroreningar, men typen av verksamhet gör att man
måste vara uppmärksam på detta vid schakt och byggnation.

Risk för höga vattenstånd
En riskkartering för översvämningar i Åsunden och Ätran nedströms har tagits fram av
SMHI och Räddningsverket, 2000/156204. Nivåerna mäts i meter över havet. För Ulricehamn är konsekvenserna av ett ”maxflöde” relativt begränsade. Åsunden har normalt nivån 163,0 – 165,0 med medelnivå på 163,97. Under 2002 (februari – mars) och 2004 (november) har sjön tidvis nått nivåer på ca 164,90. Det finns en notering 1951 på 165,27. I
SMHI:s utredning redovisas dels en 100-årsnivå, dels en maxnivå baserad på dimensionsberäkningar för dammar i riskklass 1.
Hundraårsnivån ligger på 165,5. Kommunen har valt att utgå från maxnivån och att bearbeta denna mot kommunens primärkarta. Översvämningsnivån beräknas då nå upp till
maxnivån 166,0 i enlighet med primärkartan.
Alängsgatan har utförts på en nivå av minst 166,5 meter över havet för att den ska klara
eventuella översvämningar. Den norra gränsen av Alängen 3 mot Alängsgatan ligger på en
höjd av 167,0 – 168,0 meter över havet. Detta betyder att det inte finns risk för översvämning.

Radon
Planområdet ligger inom lågriskområde enligt kommunens radonriskkarta.

Naturvärden
Områdets naturvärden är kopplade till vattenmiljön och den omedelbara strandzonen.
Naturcentrum AB har utfört en utredning av vattenmiljön i Ätran strax uppströms, i samband med arbetet av ny sträckning av riksväg 40. Då förutsättningarna för Ätran, på den
av Naturcentrum inventerade sträckan, i stort sett är av likvärdig karaktär som den del av
Ätran som berörs i denna detaljplan används dess resultat även här. Inom och vid planområdet finns inga naturvärden.

Kulturmiljövärden
Det finns inga kulturmiljövärden vid planområdet.

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar registrerade inom planområdet.
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BEBYGGELSE
Bebyggelse
Inom planområdet finns två byggnader. Den ena är huvudbyggnaden där kontor, försäljning, bokningar och viss service utförs. I den andra byggnaden bedrivs reparationer och
service av bilar.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät och trafik
Trafikmängder 2018 på Falköpingsvägen utanför Alängen 3 är 10 230 fordon/dygn och på
Alängsgatan 3 750 fordon/dygn.
I samband med utbyggnaden av Alängsgatan och anslutningen till den
nya cirkulationsplatsen på väg 46 innebar det ett visst intrång på angränsande fastigheter. För att en trafiksäker lösning skulle åstadkommas behövde utfarterna till de angränsande
fastigheterna ändras. Förändring av
utfarterna har genomförts, förutom
den för Alängen 3. En bestämmelse om
utfartsförbud är införd i planen för
Alängsgatan och cirkulationsplatsen,
antagen 2008-11-17, från Alängen 3
motAlängsgatans anslutning till cirkulationsplatsen.

Foto visande befintlig utfart från Alängen 3 mot Alängsgatan

Beräknade trafikmängder 2040 på Falköpingsvägen utanför Alängen 3 är 13 300 fordon/dygn och för Alängsgatan 4 900 fordon/dygn.

Gång- och cykelvägar
Det finns gång- och cykelvägar utmed väg 46 (Falköpingsvägen) och Alängsgatan.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats ligger norr om cirkulationsplatsen på väg 46 (Falköpingsvägen),
ca 100 meter från planområdet.

Parkering
Bilparkering regleras inte i detaljplanen. Parkering sker på egen fastighet.

Götalandsbanan
Detaljplanen ligger inom området för åtgärdsvalsstudie för framtida höghastighetsbana
mellan Stockholm och Göteborg. Götalandsbanan är en framtida höghastighetsjärnväg.
Planområdet bedöms inte vara ett alternativ för en framtida dragning. Kommunen håller
sig uppdaterad kring arbetet med ny höghastighetsjärnväg.

STÖRNINGAR
Buller

Planförslaget innebär ingen större trafikökning då verksamheten inte ska utökas, utan
området som tillförs Alängen 3 ska användas som uppställningsplats för bilar, containers,
däckhotell för förvaring av bildäck.
Det bedöms inte bli någon större förändring från dagsläget angående buller.
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Farligt gods
Falköpingsvägen har tidigare varit rekommenderad primär transportväg för farligt gods.
Under granskningstiden för denna planen har Länsstyrelsen beslutat att ta bort klassificeringen av Falköpingsvägen som rekommenderad väg för farligt gods. Detta efter en analys
som kommunen gjort, vilken visar att det inte finns några troliga målpunkter för farligt
gods annat än enstaka drivmedelsstationer.
Det bedöms att inga riskreducerande åtgärder är nödvändiga i den aktuella planen.

Tillgänglighet inom fastighet
Höjdskillnaderna i planområdet är små vilket ger förutsättningar för en god tillgänglighet
i den yttre miljön.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Vatten och spillvatten finns i, eller i anslutning till planområdet.

El, tele, opto, bredband och värme
Fjärrvärme, el- tele- och bredbandsledningar finns i, eller i anslutning till planområdet.

Avfall
Bildelar, olja, mm som kommer från reparationer och service av bilar hämtas och transporteras bort från fastigheten av återvinningsföretag. Utöver detta hämtas även diverse
kontorsmaterial som lämnas vidare till återvinning.

Dagvatten
Dagvatten infiltreras direkt på fastigheten, eller omhändertas via det kommunala ledningsnätet.

BEHOVSBEDÖMNING
BEHOVSBEDÖMNING
En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt MB kommer inte att upprättas eftersom
planen inte innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa, hushållning av mark och
vatten och andra naturresurser.

KONSEKVENSBESKRIVNING
HUSHÅLLNING MED MARK OCH VATTEN
Planområdet är sedan tidigare bebyggt och företaget disponerar redan delar av Bogesund
1:77, enligt avtal med kommunen. Förslaget innebär att viss oexploaterad yta kommer att
tas i anspråk och delar av allmän platsmark, som inte är tillgänglig för allmänheten, ändras till kvartersmark.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för luft överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av
aktuell planläggning.

ANTAGANDEHANDLING

19

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN
Genomförandet av planen bedöms inte påverka statusen för vattenförekomsterna. Det innebär att detaljplanens genomförande inte påverkar vattenkvalitén så mycket att det går
att mäta eller beräkna. Med kraven på dagvattenfilter inom Alängen 3:s område bör vattenkvalitén om möjligt förbättras. Grävningen i Ätran har en liten negativ påverkan men
den är övergående.

UTBYGGNADSALTERNATIV
Den önskade utökningen av fastigheten och etableringen strider inte mot kommunens gällande översiktsplan. Det är positivt för kommunens fortsatta tillväxt att säkra den redan
etablerade verksamheten och tillgodose den önskade verksamhetsutökningen.

NOLLALTERNATIV
Flera faktorer visar att verksamheten utvecklats i strid mot gällande detaljplan. Delar av
parkmark används som uppställningsplats för bilar. Huvudbyggnaden har delvis byggts på
mark som ej får bebyggas. När det 2008 togs fram en ny detaljplan för Alängsgatan och
cirkulationsplatsen på väg 46, lades det ett utfartsförbud för fastigheten Alängen 3 mot
Alängsgatan, där dagens in- och utfart fortfarande är belägen. Trafikverket har krävt att
utfartsförbudet ska respekteras, eftersom det i nuläget är en trafikfara. Detta är delar som
måste åtgärdas och som inte skulle åtgärdar med ett nollalternativ.

NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN
Det finns inga kända naturvärden och inte heller några kända kulturvärden inom planområdet.

STRANDSKYDD
Genomförandet av planen förutsätter att strandskyddet upphävs inom Alängen 3, Strandängen 1, på gatumark. Strandskyddsdispens har begärts inom naturmark och i vattenområde i samband med flyttning av del av Alängsgatan, samt anläggande av erosionsskydd.
Som särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c - d §, MB hänvisas till pkt 1. Område har redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddet syften.

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP
Platser där spill, eller läckage av olja kan förekomma, ska förses med hårdgjord beläggning
och ledningsnät för oljeförorenat vatten, s.k. OFA-nät. Dessa ska förses med avstängningsventil och anslutas till oljeavskiljare. Verksamheterna inom planområdet, såsom försäljning och uppställning av fordon, bidrar till ökade halter av föroreningar i dagvattnet. Reningsanordningar för dagvattnen inom planområdet krävs för att utesluta en negativ påverkan på närliggande vattendrags kemiska och ekologiska status.
Dagvattensystemet utformas i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (Naturvårdsverket, 2004).

TRAFIK
Entrén till fastigheten Alängen 3 strider idag mot gällande detaljplan. Där in- utfarten är
placerad idag är det dålig sikt, främst till väster. Att placera infarten ca 180 meter åt väster, utmed Alängsgatan, samt att Alängsgatan får en liten justering några meter åt norr,
innebär bättre sikt från in- och utfarten på trafikflödet åt båda håll. Se illustrationen på sidan 9.
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BULLER
Viss störning från trafik påverkar fastigheten, men ganska marginellt. Denna detaljplan
beräknas inte påverka bullernivåerna.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
INLEDNING
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. Den ska redovisa
vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Detaljplanens bindande
föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelser. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt och blir därigenom vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från det att detaljplanen får laga kraft. Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet.
Under genomförandetiden har fastighetsägare rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i
enlighet med planen. Detaljplanen får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens
utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Dock är det tillåtet att ändra
eller upphäva detaljplanen om ändringen är nödvändig på grund av nya förhållanden av
stor allmän vikt, vilka inte kunde förutses vid den ursprungliga planläggningen, enligt 4
kap. 39 § PBL. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen kan beaktas.

Markägoförhållanden
Bogesund 1:77 ägs av kommunen. Övriga fastigheter inom planområdet är i privat ägo.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår även av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.

Huvudmannaskap och Ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och underhåll av
allmän platsmark inom planområdet.
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad samt för framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. De områden som markeras som GATA, NATUR och W (vattenområde) i planen är allmän
platsmark.
Anläggningar inom kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad, samt kostnader för framtida drift och
underhåll av anläggningar inom kvartersmarken för de ändamål som anges i detaljplanen.
Ansvaret omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark.
Tekniska anläggningar
Ulricehamns Energi AB (UEAB) ansvarar för utbyggnaden, samt kostnaden för drift och
underhåll av det allmänna VA-ledningsnätet, dagvattensystem, elnät och eventuellt optofiber samt fjärrvärme.
Ansvaret för genomförande av planen fördelas enligt följande:
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Ulricehamns Energi AB:
 Det allmänna VA-ledningsnätet
 Elförsörjning
 Eventuell utbyggnad av optofiber
 Eventuell utbyggnad av fjärrvärme
 Dagvattenledningar
Kommunen:
 Allmän plats
Fastighetsägare:
 Fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och framtida drift och underhåll.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Allmänt
Berörda fastighetsägare, rättighetshavare och delägare i eventuella samfälligheter framgår
av fastighetsförteckningen.
Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet och genomförs i första hand med stöd av avtal
mellan fastighetsägarna.
Antagen detaljplan som får laga kraft ger kommunen rätt att lösa in mark som enligt planen ska användas för allmän platsmark GATA. Det initieras av kommunen och söks hos
lantmäteriet med stöd av avtal mellan berörda fastighetsägare. Berörd fastighetsägare har
rätt att kräva att kommunen löser in marken. Detsamma gäller vid bildande av gemensamhetsanläggningar och andra rättigheter.
Kommunen bedömer att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för att kunna
genomföra detaljplanen. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av.

Fastighetsbildning m.m.
Planen innebär att fastighetsbildningsåtgärder såsom fastighetsreglering möjliggörs. Fastigheterna Alängen 2 och Alängen 3 får möjlighet att förvärva den mark som genom detaljplanen ändrats till kvartersmark. Del av Strandängen 1 överförs från kvartersmark till
allmän platsmark och införlivas till Bogesund 1:77.

Konsekvenser för fastigheter inom planområdet
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighet

Fastighetsrättsliga
konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader

Bogesund 1:77
Kommunägd

Kommunen får möjligheten att sälja totalt ca 5 000 m²
kvartersmark till
ägarna av Alängen 2
och Alängen 3.
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Alängen 3
Privatägd

Ägaren av Alängen 3
får möjlighet att förvärva ca 3900 m² av
Bogesund 1:77.

Fastighetsbildning

Alängen 2
Privatägd

Ägaren av Alängen 2
får möjlighet att förvärva ca 1100 m² av
Bogesund 1:77.

Fastighetsbildning

Strandängen 1
Privatägd

Ägaren av Strandängen 1 får möjligheten att sälja ca 150
m² kvartersmark till
kommunen.

Kommunen

Kommunen får möjligheten att förvärva
ca 150 m² gatumark
från Strandängrn 3.

Kostnad för inköp
av kvartersmark

Kostnad för inköp
av kvartersmark.
Ersättning för
försäljning av
gatumark

Fastighetsbildning
Kostnad för inköp
av gatumark

Servitut/ledningsrätt
Allmänna ledningar avses nedläggas i allmän platsmark och i u-områden på kvartersmark
inom planområdet. Ledningshavarens rätt till utrymme för allmännyttiga underjordiska
ledningar (u1) på kvartersmark bör säkerställas med avtalsservitut eller ledningsrätt.

Avtal m.m.
Befintliga avtal som berörs
På fastigheten Bogesund 1:77 finns tre servitutsavtal, samt ett tilläggsavtal.
Ett avtal är mellan Ulricehamns kommun och Alängen 3, angående nyttjande av parkmark
för biluppställning, daterat Ulricehamns kommun 2005-11-07, samt ett tilläggsavtal, daterat 2006-11-28.
Ett avtal är mellan Ulricehamns kommun och Alängen 2, angående utnyttjande av område
som trafikyta, daterat 1998-10-??
Ett avtal är mellan Ulricehamns kommun och Strandängen 1,rätt att fritt nyttja befintliga
fjärrvärmeledningar och gatubelysningsanordningar inom den tjänande fastigheten, daterat2015-01-23.
Kommunen och ägaren av Alängen 3, Mats Klassons Bil AB
Överenskommelse om fastighetsreglering ska tecknas innan detaljplanen antas. I detta regleras förutom marköverföring av ca 3900 m² som i rubricerad detaljplan blir kvartersmark för verksamheter, även avstängning av befintlig utfart för Alängen 3. Överenskommelsen ska även reglera anläggandet av ny utfartför Alängen 3 i västligare läge.
Kommunen och ägaren av Strandängen 1, Boktryckeri AB LH Tryck
Kommunen avser träffa avtal med ägaren av -Strandängen 1 där ca 150 m² av fastigheten
som i den nya detaljplanen blir allmän plats, gata.
Kommunen och ägaren av Alängen 2, Pro-Lack i Ulricehamn AB
Kommunen avser träffa avtal med ägaren av Alängen 2 där ca 1100 kvm som i den nya detaljplanen blir kvartersmark för småindustri.
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DISPENSER OCH TILLSTÅND
Hela planområdet ligger inom primärt och sekundärt vattenskyddsområde. Det innebär
att vissa former av byggnation som schaktning, pålning och underjordsarbete m m inte får
ske utan tillstånd från miljö- och byggnämnden.

TEKNISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR
Stabilitetsutredning
En stabilitetsutredning har gjorts på området mellan Alängsgatan och Ätran. Den visar att
stabilitetsåtgärder behöver göras, eftersom Alängsgatan planeras att flyttas några meter
närmare vattendraget.

Gator och trafik
Dagens gatustruktur inom planområdet avses behållas.

Vatten och avlopp
Det kommunala vatten- och spillvattennätet finns i anslutning till planområdet.

Dag- och dräneringsvatten
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är tekniskt möjligt. I den omfattning det är möjligt skall det fördröjas och renas inom fastigheten innan det ansluts till kommunens nät.
Förorenat dagvatten får inte infiltreras.

Markmiljö
Fastighetsägarna ska i samband med byggnation inom planområdet ha beredskap samt en
plan för att hantera eventuell förekomst av lokala föroreningar i jord och grundvatten.
Detta eftersom att planområdet ligger inom skyddszon för vattenskyddsområde.

El, tele, bredband och fjärrvärme
Detaljprojektering av el, tele, bredband och fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunens kostnader för planens genomförande består av kostnader för ny in- och utfart till Alängen 3, flyttning av del av Alängsgatan närmare Ätran för att skapa bra siktmöjligheter vid den nya in- och utfarten, samt anläggande av erosionsskydd vid Ätran.

Anslutningsavgift för vatten, avlopp och dagvatten
Ulricehamns Energi AB (UEAB) tar ut avgift för anslutningar till va-nätet enligt gällande
taxa.

Gatukostnader
Ingen utdebitering av gatukostnader kommer att krävas.

Exploateringsavtal
Åtgärder finansieras av respektive fastighetsägare i förhållande till den nytta som fastigheten har av anläggningarna. Finansieringen säkerställs genom exploateringsavtal innan
detaljplanen får laga kraft.

Detaljplanekostnader
Kommunens kostnader för planen och dess genomförande regleras i avtal mellan kommunen och exploatör. Ett planavtal har tagits fram mellan kommunen och fastighetsägarna
till Alängen 3, vilket innebär att inga planavgifter tas ut vid prövning av lovärenden.
Övriga avgifter
Den som bygger, får i normalfallet betala följande kommunala avgifter: planavgift, bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta, avgift för marklov och utsättningsavgift.
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ARBETSGRUPP
I arbetet med detaljplanen har medverkande tjänstemän varit:
Sara Helmrot
vikarierande planchef
Pär Norgren
stf enhetschef (miljöinspektör)
Victoria Oscarsson
mätningsingenjör
Henrik Wetterholm
bygglovsingenjör
Lisa Arnesén
miljöinspektör
Pia Ketonen
trafikplanerare
Johan Persson
trafikplanerare
Edward Isacsson
exploateringsingenjör
Ove Vilhelmsson
gatuingenjör
Thomas Brolin
planeringschef UEAB
Johan Lundström
sekt.chef VA planering UEAB

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

Sebastian Olofsson
Samhällsbyggnadschef
Miljö och samhällsbyggnad

Ann Stockzelius
Planingenjör
Planenheten
Miljö och samhällsbyggnad

Miljö och samhällsbyggnad
TELEFON 0321-59 50 00 E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun
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