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LÄSANVISNING
Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i förslaget
och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i planområdet. För att få en
övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en introduktion som ger en
inblick över platsens förutsättningar. Därefter följer förslaget på förändring. Efter förslaget
framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet, dokumentet avslutas med en mer
ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen upplever något
som oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få mer bakgrundsinformation.
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HANDLINGAR
Till detaljplaneförslaget hör följande
handlingar:
• Plankarta med bestämmelser, skala 1:2000
• Planbeskrivning med
konsekvensbeskrivning,
genomförandebeskrivning och illustration
Övriga handlingar/utredningar:
• Geoteknisk utredning
• Naturvärdesinventeringar
• Dagvattenutredning
• Arkeologisk undersökning steg 1
• Arkeologisk undersökning steg 2
• Fastighetsförteckning

INLEDNING
SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att skapa en ny F-6
skola, blandad bebyggelse av villor, parhus och
radhus samt vårdboenden som gruppbostad
och psykosocialt boende.
Sanatorieskogen är delvis utpekad i
översiktsplanen som möjligt
utbyggnadsområde för bostäder, främst
villor/radhus. Området bedöms också som en
viktig länk när det gäller gröna kilar i östra
Ulricehamn och därför måste hänsyn tas till
naturen i området.
Ny infart planeras från Grönahögsvägen in i
området som ska försörja både det nya
området Björkåsen och skolan. I norr planeras
en ny gata som en förlängning av Vinbärsgatan
för att nå flera nya villor och ett psykosocialt
boende. Nya cykelvägar ska länka ihop
omgivande villabebyggelse så som Bergsäter,
Fredriksberg, Fållorna etc, och skolan med
varandra samt även till Lassalyckan.

PROCESS
TIDPLAN
Följande översiktliga tidplan gäller för
detaljplanen:
Samråd
tredje kvartalet 2021
Granskning
första kvartalet 2022
Antagande
andra kvartalet 2022

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet ligger i östra delen av Ulricehamn
mellan Grönahögsvägen och den sydöstra
delen av friluftsområdet Lassalyckan. Området
består idag till stor del av skog men även äldre
ängar och friliggande gårdar. Väster om planen
finns två villaområden, Fållorna och
Stadsskogen. Områdets areal är ca 27 ha.

Markägande
Fastigheten Sanatorieskogen 1:3,
Sanatorieskogen 1:31, Bogesund 1:230,
Bogesund 1:253 och Stadsskogen 1:1 ägs av
Ulricehamns kommun.
Fastigheterna Måbäret 3, Måbäret 4,
Stadsskogen 1:2, Stadsskogen 1:12,
Stadsskogen 1:5, Stadsskogen 1:6, Stadsskogen
1:17, Stadsskogen 1:10, Stadsskogen 1:11 och
Sanatorieskogen 1:34 är i privat ägo.

PLANENS FÖRENLIGHET MED
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap.
miljöbalken (MB) (1998:808), som rör
grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark- och vattenområden. Området är en
vidareutbyggnad av befintliga villaområden
och exploaterar till största delen skogsmark,
vilket inte är en bristande resurs i området.
Planförslag har tagit hänsyn till de natur- och
rekreationsvärden som finns på platsen för att
minska påverkan på oersättliga resurser som
djur och växter.
4 kap. MB 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 4 kap MB.
Enligt 5 kap. MB ska kommuner och
myndigheter säkerställa att uppställda
miljökvalitetsnormer iakttas, vilket beskrivs
under ”Konsekvensbeskrivning”.

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas
till andra kvartalet 2022.
Genomförande av planen inleds tredje
kvartalet 2022.
SAMRÅDSHANDLING
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
PLANBESTÄMMELSER
Allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap
VÄG - delar av Grönahögsvägen finns med i
planen och ligger då under
användningsbestämmelsen VÄG. Detta då
vägen ej är detaljplanelagd sedan tidigare,
samt för att säkerställa trafiksäkerheten. Delar
av infart till Stadsskogen tas med i
planområdet för att säkerställa
trafiksäkerheten genom att möjliggöra
utfartförbud.
GATA- gatuområdet i södra delen av
rubricerad detaljplan, med infart från
Grönahögsvägen, har en bredd som inkluderar
gång- och cykelbana samt ett dike, för att
skapa en skyddsbarriär, i den bredd som
inryms i bredden av planbestämmelsen. I
villaområdet i mellersta och norra delen av
rubricerad detaljplan är gatan smalare och
inkluderar ej separerad gång- och cykelbana.
CYKEL - planbestämmelsen tillåter gång- och
cykelväg och placeras så att de befintliga
angränsande områdena till planområdet ska
kopplas ihop med Stadsskogen och i
förlängningen Lassalyckans fritidsområde. I
sydvästra delen av området vid
Grönahögsvägen inkluderar även
bestämmelsen grönytor i anslutning till gångoch cykelbanan.
PARK - planbestämmelsen reglerar att ett
parkområde anläggs i planområdet. Parken
placeras centralt mellan Stadsskogen, Fållorna
och kommande bebyggelse i rubricerad
detaljplan för att knyta ihop de olika
bostadsområdena och ge möjlighet till
gemensamma samlingspunkter.
NATUR - används för att skydda de värdefulla
gröna korridorer som finns i området. Delar av
området innehåller bevarandevärda arter och
miljöer som skyddas. Naturen kan användas
för promenader och utevistelse och fungerar
även som buffert mellan bostäder. Natur
planläggs även för att skapa kilar mellan
bebyggelsen och därmed koppla samman
gångstråk med de vandringsleder som går
öster om området.
NATUR1 – planläggs för att ge plats åt
dagvattenlösningar.
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Kvartersmark
B - Bostäder, planbestämmelsen möjliggör en
etablering av nya bostäder i området.
B1 - Bostäder, psykosocialt- och vårdboende
tillåtas. Bestämmelsen gör det möjligt att
bygga olika former av vårdboende men är så
flexibel att man även kan bygga vanliga
bostäder.
E1 – Transformatorstation.
S - Skola. Området möjliggör för förskola och
låg- & mellanstadieskola med plats för ca 550
elever.

Egenskapsbestämmelser för allmän plats
Markhöjder (+xxx) - används för att det ska
vara tydligt för både de som bygger
vägarna/gatorna och de som schaktar för
byggnadstomter vilken höjd de ska anlägga.
Detta förenklar projektering och anläggande
både för kommunen och privatpersoner som
köper tomter i området.

Egenskapsbestämmelser för
kvartersmark
Korsmark - endast komplementbyggnad får
placeras. Används för att skapa buffertzoner
till omgivande bebyggelse vid norra delen av
skolområdet där komplementbyggnad kan vara
lämpligt. I södra delen av planområdet
används bestämmelsen för att säkerställa att
en bäck inte byggs över.
Prickmark - marken får inte förses med
byggnad. Används för att skapa buffertzoner
till omgivande bebyggelse vid skolområde.
Högsta nockhöjd – används för att skapa ett
småhusområde där villorna är anpassade till
markens nivåer och varandra. Höjderna är
satta för att tillåta byggnader med 2 våningar
ovan mark.
e1 - största byggnadsarea är angiven i % av
fastighetsarean. Bestämmelsen finns för att
reglera lämplig exploatering. Storleken på
fastigheten avgör hur stor byggnaden blir.
Detta gör att den totala mängden byggnader i
ett område förblir lika stort oberoende av om
fastigheterna förändras. Syftet med
bestämmelsen är att området ska framstå som
luftigt med småskalig bebyggelse.

5

e2 - största bruttoarea är angivet värde i kvm
per fastighet. Bestämmelsen finns för att
reglera lämplig exploatering där storleken på
fastigheten inte är säker och där grannars
exploatering inte ska påverka varandras
byggbara BTA. Området ska framstå som
luftigt med småskaliga hus.
e3 - största byggnadsarea i kvm. Anger största
byggnaden för egenskapsområdet. Används
främst i områden med äldre befintlig
bebyggelse där områdets befintliga
exploateringsgrad och luftighet ska bevaras.
Exploateringen blir i och med bestämmelsen
inte kopplad till storleken på fastigheten eller
antal fastigheter i egenskapsområdet utan
högsta nivån är absolut.

p2- huvudbyggnad ska placeras minst 9 meter
från Grönahögsvägen. Reglerar avståndet till
Grönahögsvägen av trafiksäkertssynpunkt.
Utfartsförbud – används för att hindra
anläggandet av utfart på platser där det anses
olämpligt med fler utfarter ur
trafiksäkerhetssynpunkt.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är angiven till 10 år från
och med det att planen fått laga kraft.
u1 - planläggs för att säkra att underjordiska
ledningar i området ej överbyggs.

f1 - reglerar utformningen av området till att
vara småskalig villabebyggelse. Områdets
karaktär ska upplevas som luftigt och
småskaligt.
f2 - reglerar utformningen av området till att
bli bebyggelse med par-/rad- och kedjehus.
Syftet med bestämmelsen är att området inte
bara ska bestå av villor utan ha flera
upplåtelseformer, men ändå upplevas som
småskaligt.
f3 – reglerar fasadmaterialet på två fastigheter
längs Vinbärsgatan till att endast vara av trä.
Bestämmelsen finns med på den tidigare
detaljplanen för området och har förts över till
den nya för att bibehålla den ursprungliga
tanken med det området.
d1- reglerar minsta storlek på villafastigheterna
i området och syftar till att tomterna inte ska
bli för små. Syftet med bestämmelsen är att
området ska uppfattas som luftigt med
möjlighet till stor andel grönyta mellan husen.
d2 - reglerar storleken på villafastigheterna i
området till under 1200kvm vilket syftar till att
fler antal byggnader ska kunna byggas än om
fastigheterna tillåts vara större.
p1 – huvudbyggnad ska placeras minst 4m från
fastighetsgräns. Garage och
komplementbyggnad ska placeras minst 2
meter från fastighetsgräns och garage minst 6
meter från gata. Bestämmelsens syfte är att
villaområdets karaktär ska vara luftigt och för
att säkerställa brandskyddsavstånd, men även
för att byggnaderna inte ska placeras för nära
vägen och skymma sikten vilket även gör plats
för parkering.
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ILLUSTRATION

Illustration över hur området kan se ut. Där nya fastigheter maximerar den exploateringsgrad som tillåts. Befintliga fastigheter
illustreras med samma exploatering som finns idag.
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Illustration över hur området kan se ut sett från söder. Där nya fastigheter och befintliga fastigheter maximerar den
exploateringsgrad som tillåts.

Illustration över hur området kan se ut sett från norr. Där nya fastigheter och befintliga fastigheter maximerar den
exploateringsgrad som tillåts.
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NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och naturvärden
Förslag till detaljplan medger en exploatering
av tidigare obebyggd mark vilket alltid betyder
en viss påverkan på naturen. Enligt inventering
gjord 2019–20 finns främst naturvärden i
norra delen av planen kring fastigheten
Sanatorieskogen 1:31 och den lövskog som
finns där. I rubricerad detaljplan kommer
stora delar av detta område skyddas som
naturmark. Dels sker detta för naturens skull
men även för de boende i området. Naturen
föreslås bli en viktig del av livsmiljön även för
människor och tillgängliggörs i mindre unika
delar genom gångvägar, lekområden och
stigar. De områdena med mest naturvärden
sparas från hårdgjorda ytor och ska istället
förvaltas i en biologiskt värdefull riktning.
Området i norra delen är bitvis en del i
Ulricehamns gröna nätverk av naturmiljöer
och ska därför också skyddas i planen.
I den norra delen av området fann man under
naturinventeringarna flera arter fladdermöss.
De flesta arterna använder bara området som
födosöksområde men på fastigheten
Sanatorieskogen 1:31 konstaterades en boplats
med nordfladdermöss. Dessa måste hanteras
varsamt och en undersökning bör ske ifall
platsen är en ynglingsplats (ej rivning på
sommaren) och/eller bara en
övervintringsplats (ej rivning på vintern).
Dispens för rivning måste sökas hos
Länsstyrelsen. I den södra delen, där skolan
placeras, kommer större delen av naturen och
marken påverkas av exploatering för alla de
funktioner som krävs i en skolmiljö. I
framtiden är det viktigt att skolans närmiljö
byggs, förvaltas och utvecklas tillsammans med
naturen och blir en integrerad del av den.
Genom att använda naturen och dess element
som vatten, växter, träd (döda och levande)
och landskapet kan de som går på skolan lära
sig av och använda naturen i sitt lärande.
I naturvärdesinventeringen, gjord 2019,
pekades två större ekar som ut som viktiga i
den södra delen av planområdet. Ett av träden
planeras att sparas vid byggandet av skolan. I
den norra delen av planområdet kommer tre
större träd behöva tas ner vid utbyggnad av
den gata som blir en fortsättning av
Vinbärsgatan. Dessa har ett visst naturvärde
men är inte unika i området (se mer under
Förutsättningar) och flera större träd kommer
sparas i trädens närområde varvid dessa inte
har ett unikt värde.
SAMRÅD

I den naturvärdesinventeringen gjordes
bedömningen av planförslaget att påverkan på
naturvärden kommer bli stor och vissa
naturvärden försvinna helt men att skadan blir
relativt liten då planområdet har liten biologisk
betydelse för kommunen.
Generella skyddsåtgärder som föreslås för hela
planområdet är en väl planerad grönstruktur
med stråk där djur och insekter kan röra sig i
fria passager där växter, lavar och svampar kan
spridas. Det kan vara stråk av blandade
naturliga buskar, träd och örter eller
trädgårdar, häckar och kulturväxter. Det
viktigaste anges vara att det blir ett nät av
sammanhållen grönska över, genom och förbi
planområdet. Blommande träd och buskar som
blommar över stora delar av året bör användas.

Kulturmiljövärden
Områdets karaktär som obebyggt skogsområde
kommer förändras till ett villaområde i norr
och skola i söder. Planen tillåter schaktning
och omläggning av terrasser och stenmurar i
området. En ansökan om bortforslande eller
borttagande av stenmur på planerat
skolområde måste göras hos länsstyrelsen
Västra Götaland. Dessa dispensansökningar
sker efter samrådet.
På fastigheten Sanatorieskogen 1:31 finns en
äldre byggnad som anses ha visst
kulturhistoriskt värde då den fungerade som
arbetarbostad och besöksboende för
Sanatoriet. Byggnaden är inte upptagen i något
skyddsprogram tidigare men besitter visst
värde i sina karaktärsdrag från sekelskiftet
1900 vad gäller takutformning, fasadmaterial
och ljusa kulör. Förslaget till detaljplan
kommer inte skydda byggnaden från att rivas,
då bedömningen gjorts efter en avvägning
mellan de behov som ett psykosocialt boende
kräver och kulturmiljövärdet, där behovet av
samhällsviktig verksamhet prioriteras.

BEBYGGELSE OCH SERVICE
Placering och utformning
Det nya områdets norra delar kommer bestå av
två mindre villa-, par- & kedjehusområden
med en luftig tomtindelning på mellan 900–
1200 kvm för villatomter och mindre för
kedjehus. Placering av huvudbyggnad ska
göras minst 4m från fastighetsgräns för att inte
riskera att hamna för nära andra byggnader
och för att säkra ett luftigt intryck i området.
Garage kan placeras 2 meter fastighetsgränsen
men får ej placeras närmre gatan är 6m för att
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ge plats åt parkering framför.
Komplementbyggnader kan placeras 2 meter
från fastighetsgräns. Befintliga hus som finns i
detaljplanen och som tidigare ej har varit
detaljplanelagda planläggs utifrån vilken
storlek de har idag, men med viss tillåtelse för
utbyggnation. Befintlig byggnation som
tidigare varit detaljplanelagda planläggs efter
tidigare detaljplan.
Utformningen av de nya byggnaderna regleras
genom en begränsad höjd på 2 våningar
(exkluderat skolfastigheten) och högsta
exploateringsgrad av fastigheten. Detta finns
för att områdets karaktär ska vara
småhusbebyggelse och rad-, kedje- & parhus.
Gällande utformning föreslås en varierande
gestaltning, vilket skulle förstärka charmen i
området. Detta förväntas ske naturligt genom
att inte sätta bestämmelser för specifik
utformning. Dock uppmuntras val av material
som anspelar till naturen.
Befintliga byggnader i norra delen av
planområdet är de enda byggnaderna i
planområdet som omfattas av tidigare
detaljplan. Dessa regleras därför efter gällande
detaljplan genom en maximal
exploateringsgrad på 180 m² BYA, en
begränsad höjd motsvarande 1 våning samt att
de ska bebyggas med träfasad.
Utformning av befintliga byggnader i södra
delen av planområdet regleras genom en
begränsad höjd motsvarande 2 våningar och
med en maximal exploateringsgrad på 20% av
fastighetsytan. Detta för att ge en likvärdig
exploateringsgrad för samtliga fastighetsägare
i delområdet.
Skolbyggnadernas storlek och höjd regleras. I
anslutning med skolan planeras en idrottshall
om ca 1200 m². Skolan beräknas ha en
maximal nockhöjd på under +290 m.ö.h.
Skolan bör bli en del av sin omgivning och ta in
naturen i lekmiljön för att skapa en så bra
miljö för barnen som möjligt. Bäcken som går
genom skolans fastighet har naturvärden och
kommer att skyddas från större byggnader
med korsmark, vilket möjliggör
komplementbyggnader som vindskjul,
cykelgarage, förråd, lekutrustning m.m.
Skolans område i söder ska utformas så att
barnen har så mycket lekyta som möjligt.
Enligt riktlinjer som beskrivs i rapporten
Funktionsprogram förskola och grundskola
ska skolans utemiljöer medge 30 m² per elev
samt 15 m² per elev i inomhusmiljöer. Vilket
SAMRÅD

utomhus, med 550 elever blir, 16500 m², detta
uppnås med god marginal i rubricerad
detaljplan då planen medgör en utemiljö på ca
40 000 m². Skolbyggnaden som planeras i
rubricerad detaljplan ger plats för ca 20 m²
inomhusyta per elev och ca 70 m² utomhus yta
per elev. Vid byggnation av full
exploateringsgrad beräknas ca 700 elever
rymmas. Detta med en inomhus yta på ca 20
m² per elev och en utomhus yta på ca 55 m²
per elev.

Tillgänglighet
Planområdet lutar åt flera olika håll vilket
skapar utmaningar. Gator, skolområde och
andra allmänna eller kommunala ytor ska så
långt det är möjligt vara tillgängliga för alla
människor som vistas där. I vissa delar av
planen kommer lutningen göra det svårare för
vissa människor att vistas vilket gör att dessa
områden blir otillgängliga. Naturområden,
dagvattenhantering samt delar av parkytor
mm. kan och kommer ej att tillgänglighets
anpassas.
Flera nya vägar och GC-vägar dras i området.
Detta kommer förbättra tillgängligheten in, i
och genom området.

Trygghet
Trygghet är en subjektiv känsla av säkerhet
som definieras av varje person och dess
förutsättningar/rädslor. Det finns dock vissa
gemensamma nämnare som många människor
känner otrygghet inför som mörker, ensamhet,
oöverblickbarhet och fysiska hinder. Den nya
detaljplanen i Sanatorieskogen förväntas leda
till att området blir mer tryggt både för de nya
som ska bo där och de som kan tänkas röra sig
igenom området upp mot Lassalyckans
friluftsområde till fots, med hjälpmedel, eller
cykel. Detta förväntas öka känslan av trygghet
och viljan att röra sig i området, vilket leder till
en positiv spiral.
Under skoltid övervakas skolområdet av
personal. Efter att skolan stänger kan
skolområden upplevas som ödsliga och otrygga
av somliga. Detta kan förebyggas genom att
uppmuntra grannar till att röra sig genom
området efter skoltid genom bra gångvägar och
god belysning. Detta är ett billigt sätt att
minska klotter och skadegörelse. Skolans
närhet till grannar och villabebyggelse talar för
att skolgården och idrottshallen även kan
nyttjas efter skoltid. Vilket bidrar till ökad
rörelse i området under större del av dygnet,
vilket ökar den subjektiva känslan av trygghet.
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Grundläggning
Geotekniska undersökningen visar att risken
för sättningsskador och ras/skred är låga i de
områden som pekas ut för exploatering och att
grundläggning kan ske med ytlig
grundläggning. Inga begränsningar vad gäller
geoteknik kommer tillföras planen. Platta på
mark kommer tillåtas.

göras i ordning. Ambitionen är att känslan ska
vara att parken har skapats i skogen. Genom
att placera parken mellan tre bostadsområden
kan människor som inte direkta grannar mötas
och lära känna varandra.

Undersökningen visade att området har högre
halter av radon är genomsnittet. Grunder som
anläggs måste göras på ett radonsäkert sätt.

Verksamheter
I områdets norra del kommer ett gruppboende
och ett psykosocialt boende finnas. Dessa
beräknas inte leda till en väsentligt ökad trafik
jämfört med rad eller parhus med samma
boendemängd.
Skolan kommer att leda till en avsevärt ökad
trafikmängd, både personal och skolskjuts.
Genom att en ny gata anläggs in från
Grönahögsvägen ska olägenheter i form av
buller minimeras för de som bor i Stadsskogen
och längs Lugnåsgatan.

FRIYTOR
Rekreation
Planområdet planeras för att bli ett naturnära
område där det är enkelt att ta sig ut i skog och
mark samt att promenera/cykla till andra delar
av Ulricehamn.

Illustration över förslag på norra delen av parkområde

Mellersta delen av parkområdet föreslås bli
mer av en långsmalare karaktär och är
utformad för att skapa insynsskydd mot
bostäderna i öster. Området föreslås präglas av
träd med varierande kronkulör samt
gräsbelagdmark, se bild nedan.

Planområdet ligger nära Lassalyckans
friluftsområde som är ett viktigt område för
idrott, motion och rekreation. Genom att skapa
bättre GC-vägar dit uppmuntras de boende att
gå och cykla dit istället för att ta bilen.

Parkområden
I samband med framtagandet av rubricerad
detaljplan har ett förslag för parkutveckling
tagits fram för planområdet. I detta
parkförslag föreslås att planområdet delas in i
tre sammanhängande PARK-områden. Dessa
områden tillåter en etablering av
lekutrustning, bänkar och annan utrustning
som skapar en stadsdelspark för alla
omkringliggande villaområden. I den norra
delen av parkområdet ska det finnas flera
mötespunkter, se illustration nedan, och
utflyktsmål så som grillplatser eller naturlek
samtidigt som den naturlika karaktären
bibehålls. Den övergripande tanken med
området är att träden i området ska sparas,
gläntor ska huggas ut och gång- och cykelvägar
SAMRÅD

Illustration över förslag på mellersta delen av
parkområdet.
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Södra delen av parkområdet föreslås bli en
lekplats, med lekutrustning i naturliga
material. Detta område syftar till att fungera
som en mötesplats för planområdets och
anslutande områdens barn. Med stråk som
leder till den centrerade lekplatsen, se bild
nedan.

till cykelväg. En ny gata ska ledas in från väster
som en förlängning av Vinbärsgatan och
försörja de nya villorna, det psykosociala
boendet samt den befintliga fastigheten öster
om planområdet. Trafiken på vinbärsgatan
förväntas öka med ca 150 fordom per dygn.

Utfart
Utfart från skolan och bostadsområdet
förväntas ske genom den nya gatan i öster.
Skolan får också möjlighet för ut/infart i sitt
nordöstra hörn av fastigheten. Gatan
dimensioneras för ökad trafik på morgonen
samt för bussar.
Utfarter längs Grönahögsvägen begränsas med
hjälp av utfartsförbud till de privata
fastigheternas befintliga utfarter samt till den
nya infartsgatan till området.

Gång- och cykelvägar

Illustration över förslag för södra delen av parkområdet

Gatunät och trafik
Trafiken på Grönahögsvägen, söder om
planområdet, fram till den nya gatan i öster
beräknas öka från ca 1 000 fordon per dygn till
ca 2000 fordon per dygn efter planens
genomförande.
En ny gata planeras från Grönahögsvägen upp
genom området. Den ska serva skolan och det
nya villaområdet. Gatan beräknas trafikeras av
ca 1000 fordon per dygn.
En ny gata föreslås till förskolan Ur och Skur
som ligger nordöst om planområdet. Med den
ska transporter till skolan bli bättre och
trafiken genom Lassalyckan minska.
Lugnåsgatan planeras att stängas av mellan
skolan och infarterna till fastigheten
Stadsskogen 1:5. Den avstängda biten ska
göras om till gång/cykelväg. Syftet är att trafik
till villaområdet och skolan inte ska ta en
smitväg genom bostadsområdet Stadsskogen
och orsaka störningar där. Fortsättningen av
Lugnåsgatan kommer dras om i en annan
vinkel men ha kvar sin funktion.
I norra delen av planområdet föreslås vägen
som leder till Sanatorieskogen 1:31 göras om
SAMRÅD

Längs den nya gatan i öster planeras en
separerad gång och cykelbana som går upp till
villaområdet från Grönahögsvägen. Cykelvägen
fortsätter sedan upp genom områdets västra
sida upp till cykelbanan längs
Sanatoriebacken. GC-vägen kopplar ihop
Fredriksberg och Bergsäter via
Sanatorieskogen till Lassalyckan. På denna
cykelväg ska det sedan kopplas flera
förgreningar ut till omgivande villaområden,
både gamla och nya.
Nytt övergångsställe och gång/cykelbana
skapas på Grönahögsvägen ungefär i höjd med
den nya infarten till Bergsäter och in till
skolan. Infarten gör det enklare för barn och
vuxna att gå till skolan på ett säkert sätt.

Parkering
Parkering förväntas ske inom kvartersmark.
Ulricehamns kommuns parkeringsnorm ska
följas gällande anläggning och utformning av
parkering. Inga parkeringar på allmän plats
skapas.

STÖRNINGAR
Buller
Enligt kommunens bullerkartläggning från
2019-01-10 utsätts befintliga enbostadshus
utmed Grönahögsvägen för bullernivåer upp
till 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad och
74 dB(A) maximal ljudnivå. Med en förväntad
fördubbling av trafikmängden på
Grönahögsvägen kommer bullernivån vid
dessa bostäder öka något. Bullernivåerna
bedöms inte öka i sådan omfattning att
12

åtgärder föranleds. För att förhindra nya
bostäder i bullerutsatt läge har en
planbestämmelse införts om att bostäder inte
får placeras närmre Grönahögsvägen än 9m.

För att skydda ledningar som går på
kvartersmark planeras u-område att läggas in i
skolområdet efter samråd.

Trafikmängderna på de nya gatorna inne i
planområdet förväntas inte ge upphov till
bullernivåer som riskerar att överskrida en
skadlig nivå (60 dB(A)).

Planområdets norra delar som består av villor,
par- och kedjehus kommer ha tillräckligt stor
andel grön yta som kan ta upp större flöden av
vatten. Vattnet från vägar och hårdgjorda ytor
leds ned i dagvattenledningar.

Buller kan också komma från
skolverksamheten men det bedöms inte vara
tillräckligt stort för att allvarligt störa
omgivningen.
För skolgårdar ska de delar som är avsedda för
lek, vila och pedagogisk verksamhet inte
överskrida en ekvivalent ljudnivå på 50 dB(A)
och en maximal ljudnivå på 70 dB(A). För att
tillgodose detta kan denna del av skolgården
anläggas med god marginal till vägar.
Riktvärden för buller för skolgårdar bedöms
inte överskridas då skolgården beräknas ha en
ekvivalent ljudnivå på <50 dB(A) och en
maximal ljudnivå på <65 dB(A).
Den totala bullerökningen bedöms inte vara så
hög att den blir en olägenhet för de boende.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Vatten och avlopp finns i närområdet men nya
anslutningar krävs för de nybildade
fastigheterna så att de ansluts till kommunalt
vatten och avlopp. Anslutningar i norra delen
av planen finns i gatorna i området Fållorna
och Stadsskogen.

Dag- och dräneringsvatten

Den södra delen av planområdet kommer
bestå av stora byggnader och viss andel
hårdgjorda ytor. Vattnet ska i största
möjligaste mån fördröjas genom
fördröjningsmagasin, dammar eller växtlighet.
Ett område i sydvästra delen av planområdet
har bestämmelsen NATUR1 i syfte att ta upp
dagvatten.
Det som inte dräneras ned i marken kan sedan
ledas vidare till dagvattenledningar eller öppna
diken.
Den del av området som är planlagt för skola
ligger i den topografiskt lägsta delen av
planområdet. Skolan planeras att byggas i
anslutning till en av de sänkor som tidvis är
vattenförande, med utlopp markerat B i bild
nedan, och där vattennivåerna riskerar att
dämma.

Anslutningar för södra delen finns idag i
Lugnåsgatan och Avenboksgatan.

El, tele, bredband
Utbyggnad av el, tele och bredband kommer
ske i området. En transformatorstation
placeras i korsningen mellan den nya gatan
upp i villaområdet och Lugnåsgatan för att
försörja området.
Anslutningsmöjligheter finns i befintliga
villaområdens vändplaner mot planområdet.

Fjärrvärme
Fjärrvärmeledningar kommer att anläggas
genom området från nord/nordväst ner till
skolans område och vidare till Bergsäter söder
om planområdet. Större delen av ledningarna
kommer gå i mark med
användningsbeteckningen NATUR eller GATA.
SAMRÅD

Illustration över vattenflöde

Ytavrinningen till sänkan behöver därför ledas
om innan den når skolområdet. Fastigheten
inrymmer även delar av et vattendrag som
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korsar området och ligger i direkt anslutning
till den vägtrumma som leder vattnet under
Grönahögsvägen och vidare in i angränsande
planområde. Med hänsyn till givna
förutsättningar är utrymmet begränsat att
anlägga en allmän fördröjning av dagvatten för
skolan. För att uppfylla kraven av oförändrad
avrinning efter planens genomförande behöver
dagvatten därför delvis fördröjas inom
fastigheten. Fastighetens areal uppgår till ca
5,1 ha. Förutsatt ett scenario där framtida
nederbörd ökar med 25%, beräknas
avrinningen från den oexploaterade ytan till
145 l/s, vid ett 10 minuter långt 10 års regn och
121 l/s vid ett 20 minuter långt 20 års regn,
tabell nedan.

Beräknad avrinning inom skolfastighet före
exploatering

Om avrinningen från fastigheten inte ska öka
efter planens genomförande blir den
erforderliga fördröjningsvolymen avhängig hur
stor yta som hårdgörs. För att tillgodose
riktlinjerna behöver 12 mm dagvatten
fördröjas för varje m2 hårdgjord yta, vid ett 10
års regn som faller i 10 minuter. Motsvarande
siffra för ett 20 minuter långt 20 års regn blir
20mm/m2 hårdgjord yta.

Återvinningsstation
Den närmsta återvinningsstationen finns i
korsningen mellan Avenboksgatan och
Grönahögsvägen ca 400-600m bort.
Återvinningscentral för större avfall finns norr
om Ulricehamn vid Hössnamotet, ca 5,5 km.

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen i området kommer
att lösas med en kombination av alternativt
system och konventionellt system. Ett
konventionellt system tillämpas i så stor
utsträckning som möjligt.

SAMRÅD
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TIDIGARE
STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Den gällande översiktsplanen för Ulricehamns
kommun antogs av kommunfullmäktige 201510-29. Översiktsplanen anger den södra delen,
av planområdet som lämplig för bostäder
medan den norra delen inte är omnämnd.
Planområdet anges också som viktigt i stadens
grönstruktur med flera gröna korridorer i
staden som börjar här.

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN
Den fördjupade översiktsplanen ”växtplats
Ulricehamn” är från maj 2008.
Sanatorieskogen ingår delvis i delområde
Fållorna-Grönahögsvägen men det som
föreslås är till stora delar realiserat i området
stadsskogen och Fållorna-Sanatorievägen.
Nuvarande planförslag går utanför det som
planerats i den fördjupade översiktsplanen
men bedöms ligga i linje med syftet för den
fördjupade översiktsplanen.
Området ingår också delvis i delområde
Stadsskogen där det är angett att en utbyggnad
av cykelvägen längs Grönahögsvägen är viktig.
Detta har möjliggjorts i angränsande
detaljplaner.

DETALJPLAN
Ingen tidigare detaljplan finns för området i
stort utom vissa delar i väster som har
användning Natur. Dessa får liknande
användningsbestämmelser i rubricerad
detaljplan.

GRÖNPLAN
Grönplanen från 2001 anger området som
viktig ingång till gröna kilar i centrala delar av
staden. Flera gröna kilar eller naturkorridorer
startar här och går vidare åt väster. En grön kil
är sammanhållen grönska från ytterområden
och naturlig skog in i staden och kan bestå av
både skötta miljöer som parker/trädgårdar och
mer naturlika.

SAMRÅD

15

FÖRUTSÄTTNINGAR
NATUR OCH KULTUR
Mark och vegetation
Marken i planområdet sluttar åt väst/sydväst
med vissa brantare partier. I norr kan en lång
bred fördjupning skönjas från ändarna på
Fållornavägen och Skogsrydsvägen mot
nordöst. Här är marken fuktigare än
omgivningen men utan ytligt vatten eller tydlig
bäckfåra. I området finns lövskog med
fuktighetsgynnade arter.
I Sydväst löper en sänka som leder ner mot
Grönahögsvägen. I sydöstra delen av
planområdet, på skolområdet, löper en bäck
med omgivande låg marknivå som gör området
blött. Bäcken går sedan vidare ner mellan
Bergsäter och Fredriksberg.
Området och dess omgivningar är ett
småbrutet skogslandskap med enstaka gårdar
som i väster angränsar till tre olika
villaområden. Området kan delas upp i tre
olika vegetationszoner: produktionsskog med
barrträd, vuxen lövskog och igenvuxna
betesmarker.
Produktionsskogen (blått i illustration nedan)
är ett sammanhängande område med
övervägande gran i nordöst som anknyter till
en stor sammanhållen gran- eller blandskog
öster om Ulricehamn. En del av
produktionsskogen på fastigheten har under
2018/2019 avverkats.
Den äldre lövskogen (se grönt i illustration
nedan) är uppdelad i flera mindre områden
och består av blandad lövskog med mindre
inslag av barrträd. Marken är fuktig och det
finns ett blandat örtskikt. Kring fastigheten
Sanatorieskogen 1:31 finns flera invasiva arter
som parkslide och rosenspirea som behöver
bevakas så att de inte sprider sig vidare,
speciellt i koppling till hantering av
schaktmassor.

Vegetationszoner

I området finns en del igenvuxen betes-/
åkermark med öppna områden. Området
används idag delvis som betesmark för hästar
och innehåller stora och mindre träd med visst
naturvärde. Inga naturvärden har hittats i
betesmarkerna. Två stora ekar och att det finns
sälgar anses som ett visst intresse.

Staket, häck eller liknande
Kring de två ängarna i södra delen finns ett
enkelt stängsel för djurhållning. Kring
byggnaderna på fastigheten Sanatorieskogen
1:31 finns ett högt staket med taggtråd.

Geoteknik
En geoteknisk utredning har gjorts av AFRY
under hösten 2020.
Jorddjupet varierar mellan 1–7 m och består av
ett tunt lager organisk jord följt av sand eller
silt. Sand och silt vilar ovanpå morän, där
moränen i sin tur vilar på berg eller fastare
botten. I ett område i nordost finns ett område
med torv.
Bortsett från områden med torv och ytskikt
med mulljord bedöms jorden inom området
inte vara sättningsbenägen. Eventuella
sättningar bedöms bli små. Totalstabiliteten
för området bedöms utifrån marklutningar och
jordlagerföljd vara tillfredsställande.
Grundläggning av småhus bedöms kunna
utföras som ytlig grundläggning i
friktionsjorden.

SAMRÅD
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Markföroreningar
Området har till stora delar inte varit bebyggt
och har aldrig använts för tillverkning av
miljöfarliga produkter. Området bedöms inte
innehålla utsläpp av föroreningar.

Historik
Norr om det nuvarande planområdet låg fram
till 1970-talet det stora vintersanatoriet som
gjort Ulricehamn känt som kurort. Sanatoriets
marker sträckte sig över större delen av östra
Ulricehamn och är till stor del det område som
nu omvandlats till friluftsområdet Lassalyckan.
Planområdet ligger utanför den äldre
anläggningen men två byggnader i och i
anslutning till planen som tidigare varit
personalbostäder eller gästrum vittnar om
sanatoriets historia.
Områdets södra del, som idag ligger i
anslutning till Stadsskogens villaområde, var
under historisk tid ett småbrutet
jordbrukslandskap med flera mindre gårdar
och torp. På äldre kartor finns flera små åkrar
och ängar markerade men större delen av
området var även då skogs- eller utmarker.

högriskområde uppmätts. Den naturliga jorden
ska betecknas som högriskområde avseende
radonförhållanden om inte ytterligare
mätningar utförs.

Risk för höga vattenstånd
Risken för översvämningar på grund av höga
vattennivåer bedöms som låg då området
ligger långt från ett större vattendrag, damm
eller sjö. Den bäck som rinner genom området
bedöms inte utgöra någon risk då den inte har
ett stort upptagningsområde och periodvis
torkar ut helt.

Naturvärden
Planområdet har inventerats i två omgångar av
en konsult inom naturinventering (Jakobi).
Den södra delen (söder om Lugnåsgatan gatan,
se bild nedan) inventerades under våren 2019.
Inventeringen fann ett område med något
förhöjda naturvärden (klass 3), ett antal
stenmurar samt två särskilt skyddsvärda ekar
(Quercus robur).

I och med utbyggnaden av Grönahögsvägen
samt expansionerna av flera villaområden
under senare delen av 1900-talet knöts
området närmre staden. Naturen i området har
under senare tid varit ett uppskattat
närströvområde för de boende i omgivande
villaområden.

Planområdet 1890-talet

Radon
Vid mätningar i den geotekniska
undersökningen, baserat på radonhalt i
jordluft, har värden motsvarande
SAMRÅD

Naturvärdesinventering del 1, skolområdet

Det värdefulla området bestod av en
flerskiktad lövskog samt en brynzon mot slyig
jordbruksmark. Stenmurar i eller kring åkrar
eller betesmarker innehar ett generellt skydd
som gör att dispens måste sökas av den som
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vill bygga i området för att ta bort dem. En
huggorm (Vipera berus) hittades under
inventeringen.
Flera arter av fladdermus har hittats i
områdets södra del men enligt inventeringen
används denna del endast för födosök.
Norra delen av planområdet inventerades
våren och sommaren 2020 (se bild nedan). I
området identifierades flera områden med
naturvärdesklass 3 (orange) och 2 (rött).
Främst gäller det den norra och västra delen av
området. Områden med naturvärdesklass 2
bör skyddas från storskalig exploatering.
I huvudbyggnaden på fastigheten
Sanatorieskogen 1:31 har boplatser för
Nordfladdermus hittats. Dessa måste hanteras
varsamt och en eventuell ombyggnation eller
rivning bör ske när fladdermössen inte
använder byggnaden, antingen under
sommaren eller tidig höst.
Norr om inventeringsområdet finns ett område
med blandad löv- och barrskog med några
stora träd. Delar av området ingick i det gamla
sanatoriets naturlika strövområden. Idag är
området en blandskog med stora delar mindre
träd av blandade arter.
Vid slutet av den nuvarande sträckningen av
Vinbärsgatan finns tre grova träd vilka besitter
ett visst värde avseende sin storlek och ålder,
men är inte unika i området.

Naturvärdesinventering del 2, norra delen

Kulturmiljövärden
I norra delen av planområdet ligger en äldre
villa som kan har visst kulturhistoriskt värde.
Villan kallas ’Skogsvillan’ härstammar troligen
från runt sekelskiftet 1900 och var en del av
sanatoriets många kringliggande byggnader.
Skogsvillan finns inte med i något
bevarandeprogram och har väldigt lite skrivet
om sig. Byggnaden har tidstypisk utformning i
volym, fasadmaterial och takutformning. Dock
har en del värden gått förlorade över tid. Stilen
kan beskrivas som nationalromantisk eller
Schweizerstil. Byggnaden bör enligt dialog med
sakkunnig från Västarvet rustas upp för att
behålla den historiska kopplingen till
Sanatoriet i området och minnet av
Ulricehamn som kurort.
Byggnaden är ombyggd under senare delen av
1900-talet till behandlingshem men har de
senaste åren stått tomt och ouppvärmt.
Byggnaden har få detaljer kvar som bedöms
som värdefulla. Kostnaden för att rusta upp
byggnaden bedöms som stor relativt
byggnadens användbarhet.

SAMRÅD
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Sanatorieskogen 1:31, Skogsvillan ca 1910
Flera stenmurar finns i området vilket tyder på
en användning av platsen. Dels är det
stenmurar som ramar in äldre åker- och
betesmark men även terrasskanter som gjort
åkermarken mer platt. I planområdet finns
tecken på att så kallade fägator har passerat.
Dessa användes i äldre tider för att få djuren
från gårdarna i staden upp på skogsbeten i
öster. Fägatorna syns ofta som två parallella
stenmurar, men kunde även vara gärdsgårdar
vilka idag inte finns kvar.

Fornlämningar
Två arkeologiska utredningar har genomförts.
Den första arkeologiska undersökningen som
utfördes under hösten 2020 fann 3 lämningar
som bedömdes behövas undersökas vidare i
steg 2 (se bild nedan). Lämningarna består av
terrasskanter och stenmurar som kan tyda på
att åkrarna i området kan ha använts under
lång tid. Kartor över området gör gällande att
åkrarna fanns redan under 1600-talet vilket
tyder på ännu äldre användning.

Ytor som bör undersökas ytterligare, endast de södra
ytorna undersöks under steg 2

Inom ramen för den andra arkeologiska
undersökningen, steg 2, grävdes 35 sökschakt,
dels för att kontrollera odlingens äldsta
ursprung, dels för att eftersöka eventuella
lämningar av förhistorisk boplatskaraktär. Ett
sökschakt innehöll en fläck med spridda
kolfragment och i ytterligare ett schakt fanns
en grop som bedömds som troligen recent (se
bild nedan). Samtliga övriga schakt inom
utredningsområdet saknade
fornlämningsindikationer. Undersökningen
bedömer således att området saknar
fornlämningar och inga ytterligare åtgärder
föreslås.

Ytor som undersökts i steg 2
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BEBYGGELSE OCH SERVICE

FRIYTOR

Bebyggelse

Rekreation

Planområdet består idag av flera mindre
gårdar/hus utspridda i landskapet.
Planområdet angränsar till villaområdena
Stadsskogen och Fållorna i väster och
Bergsäter/Fredriksberg i söder. I norra delen
av området finns en äldre byggnad som
troligen varit en del av sanatorieområdet.
Ingen byggnad är utpekad i nuvarande
kulturmiljöprogram.

Öster om området finns stora gran- och
blandskogar. Norr om planen finns
Lassalyckans friluftsområde som är
Ulricehamns stora idrotts och motionsområde.
Här finns strövområden, skid- och löparspår
och mycket mer. Kopplingarna till omgivande
och inneboende rekreation är god. Möjligheten
till rekreation i och kring planområdet kan
anses som god.

Skola, affär, vård

GATOR OCH TRAFIK

Förskola finns som närmast i Stadsskogen
ungefär ca 500m väster om planområdet.
En ny för-, låg- och mellanstadieskolan
planeras byggas i södra delen av planområdet
vilket gör att villaområdena runt omkring
kommer ha en relativt kort väg till skolan, ca
200m.
Högstadieskola, Stenbocksskolan, finns på
Stenbocksgatan 50 ca 1,5 km från
planområdet.
Gymnasieskola, Tingsholmsgymnasiet, finns
ungefär 1,3 km från planen. Till skolan finns
flera vägar som går att gå eller cykla.
Närmaste matbutik finns vi korsningen
Parkgatan och Tre Rosors väg ca 1 km bort.
Större utbud av butiker finns i centrum längs
gågatan vilket är 1,7 km fågelvägen. I centrum
finns också biograf, bibliotek, gym,
restauranger och bar.
I Ulricehamn finns två vårdcentraler varav den
närmaste ligger på Nygatan 7, ca 1,6 km bort.

Skyddsrum
Inga skyddsrum finns i området.

RIKSINTRESSEN
Riksintresse Kommunikationer
Hela planområdet ingår i utredningsområde
för Götalandsbanans eventuella sträckning
Borås-Linköping. Sannolikheten för en
sträckning genom området kan anses som låg
då den inte ligger i ett gynnsamt läge.
Kommunen håller sig uppdaterad kring arbetet
med ny höghastighetsjärnväg.

Gatunät och trafik
I dagsläget finns flera vägar i anslutning till
planområdet. I norr går Sanatoriebacken förbi
området och in från den leder en mindre bilväg
som används av fastigheten Sanatorieskogen
1:31. Trafiken på Sanatoriebacken är främst till
vissa delar av Lassalyckan och till en förskola.
Mitten av området genomkorsas av en enskild
väg som är en mindre grusväg för de boende
öster om planen. Trafikmängden på vägen är
låg och hastigheten lika så.
Längs den västra delen, norr om Lugnåsgatan,
finns fyra återvändsgator i villaområden som
gränsar till planen. Från gatorna finns
möjlighet att fortsätta till fots eller med cykel
in i planområdet.
Längs södra delen av planområdet går väg
1739, Grönahögsvägen. Vägen är klassad som
infart/genomfart och ingår i Ulricehamns
huvudvägnät. Vägen är en viktig förbindelse
från de sydöstra delarna av kommunen till
centralorten och till vägarna 40 och 157.
Nordväst om planområdet trafikeras Tre
rosors väg av 2 700 fordon per dygn, vilket
inom några år förväntas öka till 3 900 fordon
per dygn när bostadsområdet Bergsäter är fullt
utbyggt. Genom planområdet trafikeras vägen
av ca 1 000 fordon per dygn, varav ca 6 %
utgör tung trafik.

Gång- och cykelvägar
Utbyggd gång- och cykelbana finns genom
planområdet utmed Grönahögsvägens södra
sida. Gc-vägen ingår i det övergripande
cykelvägnätet och har bra kopplingar till större
delen av centralorten.
I direkt anslutning till planområdet i norr,
utmed Sanatoriebacken, finns gång- och
cykelväg som leder vidare till Lassalyckans
friluftsområde.
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Genom planområdet finns en kortare bit gångoch cykelväg på en skogsbilväg i
Rödboksgatans förlängning.
Från mitten av Lugnåsgatan och upp till
Lassalyckan går en markerad
vandringsled/gångstig.

Kollektivtrafik

långsträckta sänkor i terrängen som helt eller
delvis är vattenförande, se bild nedan. Två av
dessa stråk ligger inom området som planläggs
för skola och fortsätter mot Grönahögsvägen
och befintlig bebyggelse, som också riskerar att
drabbas av de höga flödena. Grönahögsvägen
agerar barriär mot vidare flöde till
angränsande planområden.

Busstrafik med hög turtäthet finns längs med
Tre Rosors väg. Både tätortstrafik och
möjlighet till vidare anslutning mot
grannkommunerna. Hållplats Fållan i
korsningen med Grönahögsvägen ligger ca 700
m från planområdet och hållplats
Sanatorievägen ca 500 m från planområdet.

Parkering
I dagsläget finns inga parkeringar i
planområdet utom på enskilda privata
fastigheter.

STÖRNINGAR
Buller
Området ligger relativt långt från större vägar
och har inga verksamhetsområden kring sig.
Bebyggelsen som ligger närmast är villor och
mindre flerbostadshus. Bullersituationen anses
därför god.

Översvämningskarta efter skyfall under blöta
förutsättningar.

Ingen av vägarna i eller i anslutning till
planområdet är utpekat som farligt gods led.

Området består av naturlig mark och mindre
bostadshus. Dagvatten som faller över området
omhändertas i marken, diken eller den bäck
som leder genom området. Inga problem med
dagvatten har i dagsläget noterats.

Tillgänglighet inom fastighet

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Området består i dagsläget av varierande
skogs- och naturmark utan större staket eller
murar, vilket innebär en god tillgänglighet för
dem som kan gå själva. Marken lutar stundtals
kraftigt åt väster och marken kan upplevas som
svårforcerad för den med rörelsehinder eller
nedsatt rörlighet. Gatorna som finns i
planområdet är alla grusvägar utom
Grönahögsvägen. Grusvägar kan för vissa
människor upplevas som mindre tillgängliga
än asfalt eller betongplattor.

Vatten och avlopp

Miljökvalitetsnormer

Avfall

Farligt gods

Inga miljökonsekvensnormer överskrids.
Området består till stor del av naturmark och
mindre villor med låg påverkan.

SKYFALL & DAGVATTEN

Anslutningar för vatten och avlopp finns i
anslutande områden bl.a. Stadsskogen
(Ädellövsgatan/Lugnåsgatan) och Fållorna
(Fållornavägen).

El, tele, opto, bredband och värme
Elledningar, telefon och bredband/fiber finns i
anslutning till området. Fjärrvärme finns idag
inte i anslutning till planområdet.
Återvinningscentral finns närmast i
korsningen avenboksgatan Grönahögsvägen ca
400–600 m bort. Återvinningscentral för
större avfall finns norr om Ulricehamn vid
Hössnamotet, ca 5,5 km

Skyfallskarteringen, framtagen av WSP på
uppdrag av Ulricehamns kommun, visar att
förhöjda vattennivåer uppstår utmed de
SAMRÅD
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UNDERSÖKNING OM
BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN
UNDERSÖKNING
Bedömningen är att genomförandet inte
innebär en betydande miljöpåverkan i den
betydelse som avses enligt 4 kap. 34 § PBL av
miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten
och andra naturresurser.

Huggormen som finns i planens södra del får
enligt artskyddsförordningen flyttas om den
utgör ett hot, vilket den kan anses göra på en
skolgård. Huggormen kommer med stor
sannolikhet flytta självmant när arbetet
påbörjas. Påträffade ormar under arbetet ska
flyttas till naturområden i andra delar av
Sanatorieskogen.

Den sammanvägda bedömningen är att värdet
av detaljplanen i form av skola och tillskapade
bostäder uppväger upp de negativa effekter
som planen kan ha. De effekter som finns är
marginella vad gäller kulturella, sociala och
materiella värden medan en något större
påverkan på naturvärden kommer ske.
Livsmiljöer för skyddsvärda arter finns kvar i
planområdet och öster om planen. Detta gör
att arter som inte är unika för området kan
flytta i anslutning till planen om de inte längre
kan leva kvar i planområdet.

ARTSKYDDSFÖRORDNING
Följande arter finns dokumenterade i
planområdet och finns med i
artskyddsförordningen:
• Spillkråka
• Björktrast
• Gråskimlig fladdermus
• Större brunfladdermus
• Myotis sp. musöra av okänd art,
flertalet av arterna musöra finns med i
förordningen
• Huggorm
Fåglarna som finns dokumenterade i området
kommer till viss del tvingas flytta till området
öster om planen.
Fladdermössen som finns dokumenterade i
området och som finns med i artdirektivet har
sitt födosök i planområdet. Påverkan på
livsmiljöer för fladdermöss kommer att ske.
En konstaterad boplats för fladdermöss finns
på fastigheten Sanatorieskogen 1:31.
Byggnaden kommer inte att skyddas från
rivning i planen. Om fladdermössen väljer att
bo kvar är oklart då exploateringen i området
kommer att skapa ljusa miljöer som
missgynnar fladdermusen. Då kommer djuren
behöva leta boplatser i skogen/gårdarna öster
om planen. Naturområdena som sparas i
planområdet kan till viss del användas av
fladdermöss som jaktmarker.
SAMRÅD
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KONSEKVENSBESKRIVNING
Här redovisas den bedömning som gjorts om
hur detaljplanens syfte och tillåtna användning
kommer påverka området.

HUSHÅLLNING MED MARK OCH
VATTEN
Området är inte bebyggd sedan tidigare utan
består av skog och igenväxta betesmarker.
Delar av planområdet bevaras som natur för
att nätverket av natur och biologiska
korridorer ska bevaras i området.
Exploateringen av naturen gör oundvikligen
att skogen minskar i området. De värden som
försvinner är inte unika i området eller
kommunen. Utbyggnaden görs i anslutning till
andra villaområden och befintlig service som
busshållplats, friluftsområden och förskola.
Utvecklingen av för-, låg-, och
mellanstadieskola i området stärker
attraktiviteten i områden i och kring planen.
Villor är ett relativt glest utnyttjande av
marken men efterfrågan på dessa boenden är
stor i Ulricehamn och därför är behovet av nya
villa, rad- och kedjehustomter något som
måste tillmötesgås.

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER
Mark för skogsbruk finns i området men de är
inte av nationellt eller regionalt intresse och
behöver därför inte skyddas.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner
och myndigheter säkerställa att uppställda
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas.
Kommunen bedömer att planens
genomförande innebär att gällande
miljökvalitetsmål för luft inte kommer att
överskridas.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR
VATTEN
Förslag till detaljplan bedöms inte ha en
negativ påverkan för miljökvalitetsnormerna
för vatten.

PLANALTERNATIV
Planens utbyggnad möjliggör ca 66 nya
bostäder, en ny F-6-skola samt möjlighet till
psykosocialt boende och gruppbostad.
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Bostäderna bidrar till Ulricehamns mål om
befolkningsökning genom att den hjälper till
att tillmötesgå behovet av byggbara
villatomter.
Skolan är nödvändig för att Ulricehamn ska
klara av den ökning av barn i för-, låg- och
mellanstadieålder som finns på sikt.

NOLLALTERNATIV
Nollalternativet betyder att området förblir
naturmark med vissa rekreations- och
biologiska värden. Kommunen behöver då
skyndsamt leta ny plats för skola och behovet
av kommunalservice, i form av gruppbostad
och psykosocialt boende, tillgodoses ej.
Dessutom kvarstår ett stort behov av villa, radoch kedjehustomter.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Det sammanvägda värdet av detaljplanen i
form av F-6 skola, gruppbostad, psykosocialt
boende och tillskapade bostäder uppväger de
negativa effekter som planen kan ha. De
effekter som finns är marginella vad gäller
kulturella, sociala och materiella värden
medan en något större påverkan på
naturvärden kommer att ske. Livsmiljöer för
skyddsvärda finns kvar i eller öster om
planområdet.

NATURVÄRDEN
Området innehåller lövskog som uppvisar
naturvärden då det finns skyddade arter och
gamla träd. Området med högst värden ligger i
norra delen av planen och denna del skyddas
och bevaras som natur för att skydda
spridningskorridorer och de lokala biotoperna.
En riktlinje för hela planområdet när det ska
utvecklas är att så många grova träd som
möjligt ska sparas och är värdefulla för djuroch insektslivet.
Stenmurarna som har ett generellt
biotopskydd kommer att behöva flyttas eller
tas bort i området där skola planeras. En
konstaterad förekomst av huggormar utgör
inte en orsak till att skydda stenmurarna och
bevara dem i skolmiljön då dessa kan vara
farliga för barnen. Dispens söks separat hos
Länsstyrelsen av den som bygger på en
fastighet med stenmurar.
Påverkan på livsmiljöer för fladdermöss
kommer att ske. En konstaterad boplats för
fladdermöss finns i en byggnad på fastigheten
Sanatorieskogen 1:31. Om fladdermössen
23

väljer att bo kvar är oklart då exploateringen i
området kommer att skapa ljusa miljöer som
missgynnar fladdermusen. Då kommer djuren
behöva leta boplatser i skogen/gårdarna öster
om planen. Områdena som sparas som natur
och park kan till viss del användas av
fladdermöss som jaktmarker.

KULTURMILJÖVÄRDEN
I området finns flera äldre stenmurar och
terrasskanter. Ingen av dem har ansetts besitta
ett så stort kulturmiljövärde att de kommer
skyddas i rubricerad detaljplan. Flera av dem
kommer att försvinna. De stenmurar som finns
på skolans tomt i söder planeras att användas i
skolmiljön men på ett mer ordnat och säkert
sätt än idag. Flera av terrasskanterna och
några murar har dokumenterats i en
arkeologisk undersökning.
I norra delen har en byggnad från
Sanatorietiden identifierats. Byggnaden är inte
upptagen i något skyddsprogram tidigare men
besitter visst värde i sina karaktärsdrag från
sekelskiftet 1900 vad gäller takutformning,
fasadmaterial och ljusa kulör. Förslaget till
detaljplan kommer inte skydda byggnaden från
att rivas, då bedömningen gjorts efter en
avvägning mellan de behov som ett
psykosocialt boende kräver och
kulturmiljövärdet, där behovet av
samhällsviktig verksamhet prioriteras.
Byggnadens kulturmiljövärde kommer i och
med rivningen försvinna. Sammantaget
kommer kulturmiljön förändras i området men
inga skyddade eller utpekat värdefulla
byggnader eller anläggningar kommer att
förstöras.

kommer tas om hand av den grönska som finns
kvar och bildas på villatomter. Resterande
vatten från vägar och hårdgjorda miljöer kan
hanteras i avloppsledningar och
dagvattenledningar.
I den södra delen på skolområdet kommer
större ytor hårdgöras. Här kommer en viss del
av vattnet att behöva tas om hand lokalt och en
del ledas bort. En viss del kan ledas ned i den
bäck som går i södra delen av planen. Vatten
från parkeringar som leds ut i naturen ska först
renas genom oljeavskiljare och sedimentering
innan det släpps ut.

TRAFIK
Planförslaget kommer leda till en ökning av
trafik på Grönahögsvägen (söder om planen)
och Vinbärsgatan (i norra delen).

BULLER
Ökningen av trafik beräknas inte leda till
betydande olägenhet för omkringliggande
boenden.
Skolan kan leda till visst skolbuller under
dagen men detta anses inte heller leda till en
betydande olägenhet.

LANDSKAPSBILD/STADSBILD
Exploateringen kommer att leda till att en del
av områdets landsbygdskaraktär förändras.
Området ligger nära staden och utvecklingen
kan ses som ett naturligt utvidgande av de
villaområden som finns väster om planen.
Längs Sanatoriebacken, som leder upp till
hotellet på Lassalyckan, kommer miljön att
förändras. Idag är det lövskog med några
mindre villor. I framtiden kommer fler
byggnader att skönjas genom den gröna ridå
som sparas.

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP
Området kommer bebyggas och hårdgöras mer
än tidigare. I den norra delen av planen görs
bedömningen att större delen av regnet
SAMRÅD
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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 den dag
detaljplanen fått laga kraft. Vald
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad
av planområdets allmänna platsmark och
infrastruktur.
Under genomförandetiden har fastighetsägare
rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i
enlighet med planen. Under
genomförandetiden får inte detaljplanen
ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen
gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen kan
beaktas.

Huvudmannaskap
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 tomter som skapas på kommunal mark
kommer grovterrasseras innan försäljning.

Ansvarsfördelning
Ansvaret för att genomföra planen fördelas
enligt följande:

SAMRÅD

Ulricehamns Energi AB (UEAB):
• Det allmänna VA-ledningsnätet
• Elförsörjning
• Eventuell utbyggnad av optofiber
• Eventuell utbyggnad av fjärrvärme
Kommunen:
• Allmän plats
Fastighetsägare:
• Egen byggrätt samt övriga anläggningar på
kvartersmark

Avtal m.m.
Ansökan om lantmäteriförrättning för allmän
platsmark ombesörjs av kommunen.
Avtal mellan ledningsägare och exploatör ska
tecknas för att säkerställa transformator,
fjärrvärme och andra erforderliga ledningar
och byggnader inom tomtmark.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Allmänt
Berör fastighetsägare, kända rättighetshavare
och delägare i eventuella samfälligheter
framgår av fastighetsförteckningen.
Fastighetsbildning söks av kommunen hos
Lantmäteriet och genomförs i första hand med
stöd av avtal mellan fastighetsägarna.
Detsamma gäller vid bildande av
gemensamhetsanläggningar och andra
rättigheter.
Antagen detaljplan som får laga kraft ger
kommunen rätt att lösa in mark som enligt
planen ska användas för allmänna platser
(allmän platsmark). Berörd fastighetsägare har
rätt att kräva att kommunen löser in marken.
Kommunen är skyldig att betala ersättning för
den mark som ska lösas in.
Kommunen bedömer att det inte krävs
fastighetsindelningsbestämmelser för att
kunna genomföra detaljplanen. Om behov
uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser
införas senare genom ändring av detaljplan.
Om skada på inom privat fastighet
uppkommer vid utbyggnad av allmän plats
ansvarar kommunen i första hand för att
skadan repareras och i andra hand för att
skadan ersätts ekonomiskt.

25

Fastighetsbildning

El, tele, bredband och fjärrvärme

De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs
per fastighet och rättighet. Förändringarna
framgår av tabell på sida 27. De arealuppgifter
som anges är ungefärliga och kan komma
justeras vid lantmäteriförrättning.

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

Förändring av fastighetsindelning ska utföras i
enlighet med detaljplanen. Ansökan om
fastighetsbildning görs hos Lantmäteriet. De
fastighetsdelar som utgör mark för allmän
plats ska regleras till lämplig kommunalägd
fastighet.
Fastighetsägaren till Stadsskogen 1:6 ska
bekosta den fastighetsbildning som kommer
att ske för fastigheten.
Ulricehamns kommun ska bekosta avstyckning
och fastighetsbildning för de nya tomter som
skapas inom den av kommunen ägda
fastigheten Sanatorieskogen 1:3. Kommunen
ska även bekosta fastighetsbildning för de
fastigheter som köps eller avstyckas till
kommunen.

Ledningsrätt
Berörda ledningsägare ska ansöka om
ledningsrätt för eventuella ledningar i
planområdet.

TEKNISKA FRÅGOR
Gator och trafik
Utbyggnad av väg, gata, gång- och cykelväg
samt infart/utfart som berör allmän platsmark
ska ske i enlighet med kommunal standard.

Vatten, avlopp och dagvatten
Utbyggnad av dagvatten, vatten- och avlopp
kommer att utredas vidare och
detaljprojekteras.

SAMRÅD

Tekniska utredningar
En geoteknisk utredning har gjorts för området
och finns bilagt till planhandlingarna.

EKONOMISKA FRÅGOR
Detaljplanekostnader
Planavgift kommer tas ut i bygglovsskedet.
Ulricehamn Energi AB tar ut ersättning från
den som begär anslutning till eller utbyggnad
av respektive nät.

Anslutningsavgift för vatten, avlopp och
dagvatten
Planområdet ingår i dagsläget inte i
verksamhetsområde för kommunalt vatten och
avlopp men ska i framtiden göra det. Alla
fastigheter inom verksamhetsområdet är
skyldiga att betala avgift enligt gällande VAtaxa.
UEAB tar ut avgift för anslutningar till VAnätverket enligt gällande taxa.

Kostnader för el, tele, bredband och
uppvärmning
Kostnader för el, tele, bredband och
uppvärmning tas ut enligt gällande taxor och
avgifter.

Övriga om avgifter
Den som bygger, får i normalfallet betala
följande kommunala avgifter: planavgift,
bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta och
utsättningsavgift.
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Fastighetsvisa konsekvenser av detaljplanen
Fastighetsrättsliga konsekvenser och
marköverföringar

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader

Bogesund 1:230

Avstår ca 114 kvm mark till Stadsskogen 1:13

Kommunalt ägd

Erhåller ca 323 kvm mark från Stadsskogen 1:2
Erhåller ca 297 kvm mark från Stadsskogen 1:1

Måbäret 3

Erhåller ca 58 kvm mark från Sanatorieskogen 1:3

Privatägd
Måbäret 4

Erhåller ca 203 kvm mark från Sanatorieskogen 1:3

Privatägd
Sanatorieskogen 1:3

Erhåller ca 4900 kvm mark från Stadsskogen 1:17

Kommunalt ägd

Avstår ca 1690 kvm mark till Stadsskogen 1:6
Avstår ca 5150 kvm mark till Sanatorieskogen 1:31
Erhåller ca 2358 kvm från tidigare okänd fastighet.
Erhåller ca 1000 kvm mark från Stadsskogen 1:2
Avstår ca 203 kvm mark till Måbäret 4

Intäkter

Köp av mark
Försäljning av mark

Köp av mark

Köp av mark

Köp av mark
Fastighetsbildning
Utbyggnad av
allmän plats

Försäljning av mark

Överlåtelse av tomter

Avstår ca 58 kvm mark till Måbäret 3
Erhåller ca 9 kvm mark från Sanatorieskogen 1:37
Sanatorieskogen 1:31

Erhåller ca 5150 kvm mark från Sanatorieskogen 1:3

Kommunalt ägd
Sanatorieskogen 1:37

Avstår ca 9 kvm mark till Sanatorieskogen 1:3

Försäljning av mark

Privatägd
Stadsskogen 1:2

Avstår ca 1000 kvm mark till Sanatorieskogen 1:3

Privatägd

Avstår ca 323 kvm mark till Bogesund 1:230

Stadsskogen 1:1

Avstår ca 112 kvm mark till Bogesund 1:230

Försäljning av mark

Kommunalt ägd
Stadsskogen 1:6

Erhåller ca 1690 kvm mark från Sanatorieskogen 1:3

Köp av mark

Erhåller ca 114 kvm mark från Bogesund 1:230

Köp av mark

Privatägd
Stadsskogen 1:13
Privatägd
Stadsskogen 1:17
Privatägd

SAMRÅD

Avstår ca 4700 kvm mark till Sanatorieskogen 1:3

Försäljning av mark
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
I arbetet med detaljplanen har följande tjänstepersoner varit med och arbetat och/eller lämnat underlag:
Angelica Augustsson, Mark- och exploateringsingenjör
Carina Karlsson, Projektledare fastighet
Emma Persson, Samhällsplanerare
Filip Lindevall, Mark- och exploateringsingenjör
Pär Norgren, Stf. enhetschef & Samordnare i miljöfrågor
Gustav Axell Johansson, Planarkitekt
Göran Trapp, Planeringsingenjör Ulricehamns Energi AB
Henrik Wetterholm, Bygglovsingenjör
Johan Lundström, Sektionschef VA Planering, Ulricehamns Energi AB
Johan Persson, Infrastruktur- och trafikplanerare
Lisa Arnesen, Miljöinspektör
Ove Vilhelmsson, Gatuingenjör
Peter Kinde, Parkchef
Victoria Oscarsson, Kart- och mättekniker
Åke Johannesson, Projektledare fastighet

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD
Sara Helmrot
Vik. Planchef
Gustav Larsson
Planarkitekt

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

SAMRÅDSHANDLING

ulricehamn.se

