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Antagandehandling
Detaljplan för
Kv. Chile 2 m.fl. ”Bibliotek”
Ulricehamns stad
Ulricehamns kommun
Västra Götalands län

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR
Till detaljplaneförslaget hör följande handlingar:
• plankarta med bestämmelser, skala 1:500
• planbeskrivning med konsekvensbeskrivning, illustration och
genomförandebeskrivning
• granskningsutlåtande
Övriga handlingar/ utredningar:
• geoteknisk utredning
• PM om 3D-fastighetsbildning

INLEDNING
Planens förenlighet med miljöbalken, 3,4 och 5 kap.
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap miljöbalken (MB), som rör grundläggande
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.
motivering
Planen medför inga större förändringar gentemot dagens användning.
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 miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda
miljökvalitetsnormer iakttas.
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Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft samt för grund- respektive ytvatten. Planens
genomförande befaras inte medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids. För
utomhusluft är kvävedioxid och bensen identifierade som de ämnen som ligger högst i
förhållande till normerna, sen finns det en viss osäkerhet kring den nuvarande statusen när
det gäller små partiklar, PM 10 och ozon. Ulricehamns kommun bevakar luftkvalitén med
mätningar och beräkningar i tätorten som helhet.
Trafikflödet väntas inte öka som följd av detaljplanen så påverkan på luftkvalitén antas inte
förändras nämnvärt.
För Åsunden är den ekologiska statusen bedömd som måttlig med avseende på
näringsämnen och hydromorfologi (2013-11-01). Planen innebär inte någon verksamhet som
antas förändra områdets inverkan på vattenförekomsternas status.

Syfte och huvuddrag
Detaljplanearbetets syfte är att möjliggöra byggnation av bibliotekslokaler på del av
planområdet, som idag används för handel och parkering.

Process
Planprocesserna för detaljplanerna genomförs med normalt planförfarande i enlighet med
plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap 6-37§ PBL. Myndigheter, fastighetsägare,
föreningar, enskilda m.fl. som har ett väsentligt intresse av planen ska beredas tillfälle till
samråd. Synpunkter på planen kan lämnas flera gånger under planprocessen. Mellan de olika
skedena redovisas de framförda synpunkterna. Politiska beslut tas om ändringar och om hur
det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Plandata
Läge
Planområdet avgränsas av väg nr 157
(Strandgatan), Järngatan, Järnvägstorget
och Garvaregränden. ICA Kvantum ligger
idag inom kvarteret Chile söder om
busstationen längs med Strandgatan.

Areal
Planområdet är ca 1,8 ha.
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Markägande
Nuvarande tomtmark inom kvarteret Chile ägs av ICA Fastigheter Sverige AB. Del av
fastighet Central Amerika 5 ligger inom planområdet. Övrig mark inom planområdet är
allmän platsmark och är i kommunal ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
FÖP
Enligt den fördjupande översiktsplanen för Ulricehamns stad är Ulricehamn en
kulturhistoriskt och socialt värdefull miljö av riksintresse som ska bevaras och vårdas i
största möjliga omfattning. Anpassning krävs i skala och form som inte strider mot
kulturmiljövärdena. Särskilda krav ställs på redovisning av anpassning till omgivande
stadsmiljö vid om- och nybyggnad.

Program för planområdet
2003-04-14 antogs programmet ”Utökning av handel och parkering inom kv. Chile”, i vilket
det står:
”Det är viktigt att fortsätta med tanken att byggnadsvolymen inom kvarteret delas upp i
volymer, olika till storlek och uttryck. Arkitektoniskt sett är ju stadskärnans värde som
helhet, småskaligheten.”

Detaljplan
Gällande detaljplan för planområdet är från 2006 vilket innebar utökning av handel och
parkeringsplatser. Genomförandetid i gällande detaljplan är 15 år.

Riksintresse kulturmiljövård
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljön.
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Riksintresse naturvård
Planområdet ligger inte inom riksintresse för naturvård.

Vattenskyddsområde
Del av planområdet ligger inom sekundär (yttre) skyddszon för
vattentäkt. Det innebär att vissa former av byggnation som
schaktning, pålning, underjordsarbete mm får inte ske utan
tillstånd av Samverkansnämnden miljö och bygg.
Nyanläggning av väg samt parkeringsplats för mer än 20
personbilar eller motsvarande får inte heller ske utan tillstånd.

Strandskydd
Enligt Miljöbalken 7 kap. råder generellt strandskydd 100 m vid
sjöar och vattendrag för att tillgodose allmänhetens tillgång till
friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växt och djurlivet.
För sjön Åsunden gäller strandskydd med 300 meter. Strandskyddet sträcker sig från
strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. I gällande detaljplanen är strandskyddet
upphävt.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 7 kap. 18g§ PBL gäller strandskyddet åter,
om detaljplanen ersätts med en ny detaljplan.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur och kultur
Mark och vegetation
Det finns en nivåskillnad på 5,5 m mellan den lägsta och högsta delen av området.
Livsmedelsbutiken ligger inom kvarteret Chile och vid byggnaden finns öppna ytor, vilka
används för parkering. På taket till butiken (i nivå med Järngatan) finns koncentration av pplatser också.
Befintliga träd ska i möjligaste mån bibehållas.

Geoteknik
Geoteknisk undersökning har utförts. Mark och vägarbeten kan utföras utan
grundförstärkning om befintlig geometri bevaras. Enklare uppfyllnader mindre än 1 m kan
utföras utan kontroll inom hela fastigheten. Vid större uppfyllnader ska kontroll av bärighet
och stabilitet göras baserat på befintligt eller kompletterande geotekniskt underlag.
All ytjord innehållande mulljord ska schaktas bort innan grundläggning kan ske. Dränering
och markarbeten ska utföras så att frost, tjälskjutning och erosion kan undvikas.
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Närmast strandlinjen finns en ca 1,5 m mäktig strandskoning av sprängsten. I övrigt består
jorden överst av fyllning ned till mellan 1 m och 3,5 m under markytan. Under fyllningen
följer en grusig siltig sand med en mäktighet på ca 3-4 m. Närmast strandlinjen underlagras
sanden av en ca 3 m mäktig glacial lera, Lerans mäktighet avtar åt öster. Under leran och
sanden följer en sandmorän ned till ca 20 m djup under markytan närmast sjön och ca 10 m
djup i den östra delen av området. I sjön överlagras den glaciala leran av en postglacial
gyttja/lera med en bedömd mäktighet på ca 1 m. I figur 4.1 visas ytlig fördelning av jordarter
enligt SGUs jordartskarta.

Fyllningen (F/grSa) består av grusig sand med inslag av sten närmast strandlinjen.
Fyllningen i östra delen av området består av grusig siltig sand med inslag av mulljord.
Sanden är grusig och siltig och har en medelhög till hög relativ fasthet. Sandens
friktionsvinkel är utvärderad till 35°.
Den glaciala leran är siltig med inslag av tjockare siltskikt. Densiteten har uppmätts till 1,8
t/m3, vattenkvoten har uppmätts till 40 % och konflytgränsen har uppmätts variera mellan
35 och 75 %. Leran har en låg odränerad skjuvhållfasthet, utvärderad till 25 kPa och är
klassificerad som mellansensitiv.
Den postglaciala gyttjan/leran är grusig, siltig och sandig. Densiteten har uppmätts till 1,4
t/m3, vattenkvoten har uppmätts variera mellan 85 och 130 % och konflytgränsen har
uppmätts variera mellan 60 och 80 %. Leran har en extremt låg utvärderad odränerad
skjuvhållfasthet på 9 kPa och klassificeras som mellansensitiv.
Den sandiga moränen har en hög till mycket hög relativ fasthet med en utvärderad
friktionsvinkel på 40°.
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Enligt den utförda utredningen uppfyller stabiliteten för Strandpromenaden gällande krav på
säkerhet mot brott under befintliga förhållanden.
Planförslaget har kontrollerats med avseende på totalstabiliteten mot sjön Åsunden.
Stabiliteten är tillfredsställande och kräver inga särskilda restriktioner med avseende på
grundläggningen av planerade om- och tillbyggnader.
Inga speciella åtgärder mot översvämning anses nödvändiga med dagens vattennivåer i
Åsunden.

Befintliga förhållanden
Stabiliteten för slänten ned mot sjön Åsunden uppfyller gällande krav på erforderlig säkerhet
mot brott och är därmed tillfredsställande under befintliga förhållanden.

Planerade förhållanden
Säkerheten mot brott har beräknats för glidytor som inbegriper planerade om och
tillbyggnader. Stabiliteten uppfyller gällande krav och är därmed tillfredsställande under de
förutsättningar som är angivna i planförslaget.

Grundläggning
Planförslaget har kontrollerats med avseende på totalstabiliteten mot sjön Åsunden.
Stabiliteten är tillfredsställande och kräver inga särskilda restriktioner med avseende på
grundläggningen av planerade om- och tillbyggnader.
Inför detaljprojekteringen av markarbeten och byggnadernas grundläggning bör
kompletterande geotekniska undersökningar utföras för bestämning av lerans
kompressionsegenskaper och en mer detaljerad bestämning av jordlagrens mäktighet inom
berörd yta.

Historik
Efter andra världskriget bröts det centrala bebyggelsemönstret upp. Detaljhandeln,
kontoriseringen och bilismen skapade nya förutsättningar och många av de gamla
byggnaderna byttes ut eller renoverades hårt. Handeln koncentrerades till en central gågata,
traﬁken leddes i en ring runt centrum och innanför påbörjades saneringen av den gamla
stadskärnan. I Ulricehamn var rivningsvågen under 60- och 70-talen lindrig i jämförelse med
många andra svenska städer.

80-talet blev en reaktion på sjuttiotalets likformiga storskalighet. Det fanns en vilja att
reparera tidigare upplevda misstag och nybyggnationer anpassades i form och skala till
tidigare bebyggelse.
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År 1983 innehöll kvarteret Chile två bostadshus och två stora parkeringsplatser med
sammanlagt 74 p-platser. Fasaden mot strandgatan var splittrad genom de ”hål” som
parkeringsytorna bildade. Tillsammans med kvarteret Södra Amerikas ”baksida” gav hela
området ett intryck av bakgård mot Åsunden.
År 1986 antogs ett förslag för väg 157, Chile 2 , Södra Amerika och kvarteret Australien.
Förslaget innebar att kvartersmarken utökades för kv. Chile och där gav plats för en
affärsbyggnad. Kvarterets förhållanden innan förslaget har beskrivits som:
”I kvarteret finns endast ett putsat flerfamiljehus i tre våningar med affärslokaler i
souterrängplanet och bostäder i övriga plan.”
1987 påbörjades byggandet av den nya butiken och avslutades 1988. Därefter flyttades ICA
från kvarteret Asien 5 till kvarteret Chile 2.

11 (28)

Radon
Av radonkartan framgår det att det är lågrisksmark,
isälvsmaterial på den västra och normalrisk på den
östra sidan av planområdet.
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 m över
havet. För Ulricehamn är konsekvenserna av ett ”max
flöde” 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.
Planområdet berörs inte av den riskkartering som gjorts av SMHI 2000. Detaljplan
säkerställer en lägsta golvnivå i huvudbyggnad på +166,5 m över nollplanet för att ha en
säkerhetsmarginal.

Naturvärden
Det bedöms inte finnas miljöer som är lämpliga för några arter i artskyddsförordningen men
området ligger inom strandskyddat område.

Kulturmiljövärden
Planområdet ligger inom riksintresset Ätrans dalgång, P49 som utgör dalgångsbygd med
kontinuerligt landskapsutnyttjande sedan stenåldern.
Bygden har haft stor betydelse för kommunikationer och kulturimpulser vilket kommit till
uttryck i Ulricehamns stadsbildning. Uttryck för riksintresset är rika fornlämningsmiljöer
och Ulricehamns stadskärna som har ett i huvudsak medeltida gatunät och torgbildning med
medeltida kyrka och rådhus från 1789 samt småskalig bebyggelse från 1700- och 1800-talen.
Från tiden kring sekelskiftet 1900 har tillförts ett utvidgningsområde med terränganpassat
planmönster och stora villor.

Fornlämningar
Planområdet ingår i område av riksintresse och Ulricehamns stadskärna utgör fast
fornlämning, stadslager RAÄ Ulricehamn 65:1. Markarbeten och nybyggnation ska föregås
av arkeologisk förundersökning och eventuell utgrävning. Om fornlämning påträffas vid
grävning eller annat arbete föreligger anmälningsplikt enligt Lag om kulturminnen (2 kap.
KML).
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Länsstyrelsen har så sent som 2006 ansett att det inte
var nödvändigt med några arkeologiska insatser vid
en exploatering omfattande ungefär samma yta som
den nu aktuella. Det bör därför inte vara nödvändigt
med någon arkeologisk förundersökning under
detaljplanearbetet enligt Länsstyrelsen.

Bebyggelse och service
Bebyggelse
Planområdet ligger inom Ulricehamn centrum.
Avstånd till Turistbyrån och busstationen är ca 120 m.
Birgit Sparres park ligger norr om kvarteret Chile.
Parken är mindre än 1 000 m2 och namnet är till
minne av författarinnan till böckerna ”Gårdarna runt
sjön”, Birgit Sparre.

Skola
Avstånd till närmaste förskola, låg- och
mellanstadieskola, Bogesundsskolan, är ca 550 m.
Avstånd till högstadieskolan Stenbocksskolan är också
ca 550 m. Avstånd till Tingsholmsgymnasiet är ca 1 km.

Friytor
Rekreation
I anslutning till området ligger Stureparken. Det ungefärliga avståndet mellan Stureparken
och planområdet är 180 m.
Banvallen, den gamla järnvägen, vilken sedan många år är nedlagd och nu fungerar som en
kommuntäckande gång- och cykelväg, ligger parallellt med Strandgatan, ca 50 m väster om
planområdet. Den idag mycket uppskattade gång- och cykelvägen når man från planområdet.
Via banvallen kan man sedan med lätthet ta sig in till centrala Ulricehamn, eller om andan
faller på, cykla till Falköping, Borås eller Tranemo.

Gator och trafik
Gatunät och trafik
Området trafikförsörjs från Strandgatan (väg nr 157), Järngatan och Järnvägstorget.
Väg 157 omfattas av trafikverkets förslag till Funktionellt vägnät (oktober 2014) och är
utpekad som kompletterande regionalt viktig väg för dagliga personresor och kollektivtrafik.
Väg 157 har även en stor betydelse som transportled för gods.
Vid in- och utfarten till parkeringsområdet vid ICA, korsningen Rådmansgränd/ Järngatan,
är kanaliseringen av trafiken mot antingen nedre eller övre parkeringen inte tillräckligt
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tydlig. Det är för kort avstånd mellan
korsningen och infarten till nedre
parkeringen och svårt att uppfatta när
det är ens egen tur att köra.
Det finns en trafikräkning som bilden
nedan redovisar. Punkt 22 utanför kv.
Chile 2 är från 90-talet (för gamla).
Punkt 16, norr om turistbyrån är med
de senaste siffrorna och punkt 86 söder
om kv. Chile 2 har siffror från 10 år
sedan. Punkt 104 som ligger i
Järnvägstorget har räknat med max
4200 ÅVDT. Troligtvis har punkt 22
utanför Kv. Chile 2 en trafikmängd
mellan 7000-8000 ÅVDT.

Punkt
16
86
104

2000-01
7350
6400

2008-09
8700

2010-11
8700
4200
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Gång- och cykelvägar
Det stora parkeringsområdet runt planområdet har
blockerat befintliga gångvägar. Den tryggaste vägen
för en fotgängare är från Storgatan trots att den inte
är helt bilfri.
Cykelvägsförbindelse till planområdet saknas. Den
nedlagda järnvägen, banvallen, ligger väst om
planområdet på andra sidan av väg 157, men det
finns ingen lämplig anslutning till kv. Chile 2. Det
finns också en cykelväg som angör planområdet
norrifrån men slutar vid Turistbyrån.

Kollektivtrafik
Ulricehamns busstation ligger strax norr om
planområdet.

Parkering
Det finns omkring 208 parkeringsplatser inom
kvarteret. 62 p-platser som ligger på taket på ICA kvantum.
Cirka 146 parkeringsplatser ligger på lägre nivå inom kvarteret Chile 2. 8 av dessa är endast
för ICA:s personal och trafik försörjs från Garvaregränden. 18 p-platser ägs av Ulricehamns
kommun.

Götalandsbanan
Området kan eventuellt beröra en av de framtida sträckningarna av den tänkta
Götalandsbanan. Framtida riksintresset för Götalandsbanan ska beaktas i planen.

Störningar
Buller
Enligt tabellen nedan, överstiger inte bullernivån 60dB på dagtid.
Fordon/dygn

30km/h

50km/h

70km/h

90km/h

1 000

8

10

30

45

3 000

25

35

55

75

10 000

55

60

100

130

20 000

75

85

130

190

Farligt gods
Väg 157 är inte utpekat som primär eller sekundär transportled för farligt gods.
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Tillgänglighet inom fastighet
Tillgängligheten till området är god eftersom området ligger i direkt anslutning till
Ulricehamns Busstation och Strandgatan (väg 157).

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp, el, tele, opto, bredband och värme
Befintlig vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar behöver flyttas.
Vatten och avlopp, el, tele och bredband finns utbyggt till området. Transformatorstation
finns inom området. Fjärrvärme finns utbyggt till området.

Avfall
Sortering och återvinning på ett miljövänligt sätt förekommer till viss del, bl.a. vid ICA:s
lastplats och inne i butiken. Biblioteket kommer att använda denna i framtiden för leveranser
av böcker. Närmaste återvinningsstation finns vid reningsverket.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Natur och kultur
Kulturmiljövärden
Vid en konsultation med Lödöse museum beslutade Länsstyrelsen att inga kulturlager skulle
beröras av exploateringen i samband med detaljplanarbetet i oktober 2006. Planförslaget i
gällande detaljplan från 2006 omfattade ungefär samma yta som nya förslaget omfattar nu.
Det därför inte är nödvändigt med någon arkeologisk förundersökning under pågående
detaljplanarbetet enligt Länsstyrelsen.

Bebyggelse
Delar av fastigheten kommer att byggas om och byggas till för att skapa en lokal på ca 2000
m² för att möjliggöra etablering av ett stadsbibliotek. Högsta tillåtna totalhöjd för biblioteket
sätts till 179,4 m över nollplanet härutöver får skorstenar och mindre tekniska installationer
uppföras till en höjd av 3,5 m.
Ett parkeringshus/däck tillåts inom kvarteret.

Placering och utformning
Biblioteket kan få en placering i två våningar med öppen och ljus planlösning, glasfasad och
stark gestaltning mot Järnvägstorget/Strandgatan respektive in mot gågatan men även med
inspirerande vyer över sjön Åsunden.

Tillgänglighet
Nya byggnader ska vara tillgänglig för funktionshindrade. Tillgängligheten till och inom
byggnaderna bevakas i samband med bygglovsprövningen. Vid ombyggnad av allmän plats
ska tillgängligheten särskilt uppmärksammas.
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Trygghet
Trygghetsskapande åtgärder är viktiga så som god belysning både inomhus och utomhus vid
entréer och allmänna ytor. God överblick samt flöden av fordon och människor som rör sig
ger också trygghet.

Grundläggning
Planförslaget har kontrollerats med avseende på totalstabiliteten mot sjön Åsunden.
Stabiliteten är tillfredsställande och kräver inga särskilda restriktioner med avseende på
grundläggningen av planerade om- och tillbyggnader.
Inför detaljprojekteringen av markarbeten och byggnadernas grundläggning bör
kompletterande geotekniska undersökningar utföras för bestämning av lerans
kompressionsegenskaper och en mer detaljerad bestämning av jordlagrens mäktighet inom
berörd yta.

Verksamheter
Det nya biblioteket kommer att innehålla bland annat en samlad kulturfunktion med
verksamheterna såsom bibliotek, allmänkultur och kulturarv.
En butiksyta på ca 2 400 m² kommer att finnas kvar i byggnaden.

Friytor
Rekreation
GC-vägen på den gamla banvallen utmed sjön är frekvent använd som rekreationsstråk och
för turism. Banvallen används av såväl cykelturister som inlines-åkare och flanörer. Stråket
används också i stor utsträckning för arbetspendling med cykel.
Stureparken och Birgit Sparres park ligger i närheten till planområdet.

Strandskydd
Genomförandet av planen förutsätter att strandskyddet upphävs.
Som särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c -d §, miljöbalken hänvisas till pkt 1 och 2.
1. Att område redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddet syften,
2. Att område genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

Gator och trafik
Gång- och cykelvägar
Området ska trafikförsörjas från Strandgatan (väg nr 157), Järngatan och Järnvägstorget.
Gång- och cykelväg ska finnas i anslutning till parkeringsplatsen på nedre våningen, för att
säkerställa gående och cyklisters rörelse inom planområdet. En gång- och cykelväg till
banvallen krävs över väg 157 genom ett övergångställe. För att förstärka bibliotekets
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anslutning till Storgatan och till centrum, ska en tydlig markering anläggas på Järngatan
mellan bibliotekets entré och gångpassagen genom fastigheten Södra Amerika 12.

Parkering
Genomförandet av planen förutsätter att ca 41 parkeringsplatser på nedre våningen tas bort.
Genom att butiksyta minskar, bedöms de återstående p-platserna vara tillräckligt för både
nya och befintliga verksamheter (med stöd av Parkeringsnorm för Ulricehamns tätort
daterad 2015-06-26).

Störningar
Buller
För att säkra en godtagbar bullernivå inom biblioteket ska fasaden dämpa ljudnivån inomhus
till högst 40 dBA. Godtagbar ljudnivå i ett bibliotek varierar mellan 25 och 40(tabellen
nedan).
Utrymme typ
Allmänna utrymmen
Datorområde
Privat kontor
Öppen personal arbetsområdet
Kopiering
Studierum

Godtagbar bullernivå dBA
35-40
40
30-35
35-40
40
25-30

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp, el, tele, bredband och värme
Ny bebyggelse kan anslutas till utbyggt vatten och avlopp, el, tele, bredband och fjärrvärme.
Vid byggnation ska grundläggningssätt beaktas då u-området utmed Strandgatan innehåller
vatten ledning i större dimension som skulle kunna orsaka sättningsskador på fastighet vid
läckage.

Dag- och dräneringsvatten
Parkeringsytorna behöver kompletteras med någon form av oljeavskiljande filter. Dessa har
även viss effekt på partiklar och näringsämnen, vilket ger marginellt effekt på fosfor till
Åsunden. Utrymme saknas för större åtgärder inom planområdet.
Dag- och spillvatten kommer att få en ny förbindelsepunkt.
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Illustration
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BEHOVSBEDÖMNING
Behovsbedömning
MKB-checklista har fyllts i. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt Miljöbalken
kommer inte att upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande påverkan som
avses i PBL 5:18 av miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten och andra naturresurser.

Artskyddsförordning
Det bedöms inte finnas miljöer som är lämpliga för några arter i artskyddsförordningen men
området ligger i strandskyddat område.

KONSEKVENSBESKRIVNING
Utveckling av biblioteket och minskning av ICA-butiken och parkeringsplatserna är en
förändring av centrum och påverkar omgivande fastigheter, gator och offentliga platser.
Nya biblioteket ska vara ett nav i kommunens vardagsliv och en upplevelsebaserad
mötesplats.
Detta centrala läge för biblioteket och närheten till busstationen gör det tillgängligt för
besökare. Föreslagen förändring innebär en tryggare omgivning för fotgängare och cyklister
och en starkare koppling mellan banvallen och gågatan.

Miljökvalitetsnormer för luft
I dagsläget finns miljökvalitetsnormer för en rad ämnen; kvävedioxid, svaveldioxid, bly,
kolmonoxid, bensen, ozon samt partiklar. Ingen av dessa normer förväntas överskridas i
Ulricehamn. För utomhusluft är kvävedioxid och bensen identifierade som de ämnen som
ligger högst i förhållande till normerna, sen finns det en viss osäkerhet kring den nuvarande
statusen när det gäller små partiklar, PM 10 och ozon. Ulricehamns kommun bevakar
luftkvalitén med mätningar och beräkningar i tätorten som helhet. Skulle en
miljökvalitetsnorm överskridas är man skyldig att upprätta en åtgärdsplan för att komma till
rätta med problemen. Dessa förhållanden påverkas dock inte nämnvärt eftersom
planförslaget inte befaras medföra någon trafikökning.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Vattenförekomst Blidsberg – Ulricehamn (grundvatten) (SE641898-136028). 2013-11-01 har
Vattenmyndigheten bedömt både den kemiska grundvattenstatusen och den kvantitativa
statusen som god. Kvalitetskravet till 2015 är god kemisk grundvattenstatus och god
kvantitativ status. Vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnorm för 2021 är god kemisk
grundvattenstatus och god kvantitativ status (2015-09-24).
Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten Åsunden (SE639683-134896) är god ekologisk
status respektive god kemisk ytvattenstatus 2015. Vattenmyndighetens förslag till
miljökvalitetsnormer 2021 är god ekologisk status respektive god kemisk ytvattenstatus
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(2015-09-24). För Åsunden är den ekologiska statusen bedömd som måttlig med avseende på
näringsämnen och hydromorfologi (2013-11-01). Enligt SMHI:s vattenwebb står Urbant inkl.
dagvatten för 2 % resp. 1 & av den totala tillförseln av fosfor resp. kväve till Åsunden.
Planområdet omfattar inga vandringshinder för vattenlevande organismer. Bidraget av
näringsämnen till Åsunden antas vara närmast försumbart. Genomförandet av planen
medför inte några negativa effekter som leder till förändrade förhållanden avseende
vattenförekomsternas status.

Utbyggnadsalternativ
Om planområdet byggs ut enligt förslaget ger det möjlighet till ett nytt bibliotek som behövs
för att ha en naturlig mötesplats för invånare och besökare i Ulricehamn.

Nollalternativ
Biblioteket kommer att finnas kvar på sin nuvarande plats. En ny lokalisering behöver dock
hittas eftersom byggnaden ska rivas och ersättas med bostäder samt möjligtvis icke störande
verksamheter.
Ica kommer att minska sin butik eftersom en ny ICA maxi håller på att etableras i Ubbarp,
varvid det blir ytor lediga för andra verksamheter.

Störningar från industriverksamheten
Pågående verksamhet är inte störande, tvärtom innebär en samlokalisering med ICA:s butik
att det blir möjligt att samutnyttja utrymmen såsom lastkaj, mm.

Naturvärden
Projektet kommer inte att beröra område som bedömts ha högt regionalt eller lokalt
naturvärde.

Landskapsbild, stadsbild
Planen kommer att utveckla landskapsbilden. Den nya bebyggelsen ska vara i harmoni med
den befintliga och därmed utvecklas den bebyggelsestruktur som redan finns.

Trafik
Förutsatt att bullerfrågan bevakas i bygglovskedet, kommer biblioteket inte att störas av
trafikbuller.
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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.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Följande översiktliga tidplan gäller för detaljplanen:
samråd
första- andra kvartalet 2014
granskning andra kvartalet 2015
antagande tredje kvartalet 2016
Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas finnas i början av fjärde kvartalet 2016.
Genomförande av planen inleds under 2017.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är tio år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Vald
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet.
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om
bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej
längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet och inom Chile 2 för x-område.
Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av
allmän plats inom planområdet.

Ansvarsfördelning
Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande:
Kommunen
• allmän plats
• egen byggrätt inom blivande 3D-utrymme
• andel av GA-anläggningar inom kvartersmark, enligt bifogat PM
ICA Fastigheter Sverige AB
• egen byggrätt inom blivande 3D-utrymme
• andel av GA-anläggningar inom kvartersmark, enligt bifogat PM
Ulricehamns Energi AB
• det allmänna va-ledningsnätet
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Avtal m.m.
Avtal kommer att upprättas för att genomföra fastighetsköp/försäljning/flytt eller
omläggning av ledningar.

Fastighetsrättsliga frågor
Markförsörjning
Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad fastighetsägarförteckning. Kommunal
fastighet som berörs är: Bogesund 1:86

Allmän platsmark
Allmän platsmark utgörs av delar av Bogesund 1:86. Kommunen är huvudman för allmän
plats.

Markreservat
x-område inom Bogesund 1:86 upprättas för att ge allmänheten tillträde till gångpassage
mellan Storgatan och Järngatan. Detta område kommer att överföras till Södra Amerika 12.
x-område inom Chile 2 upprättas för att ge allmänheten tillgänglighet genom området med
gång- och cykeltrafik.

Kvartersmark
Kvartersmark utgörs av fastigheterna Chile 2, Bogesund 1:86, och Central Amerika 5.

Fastighetsbildning m.m.
Förändring av fastighetsindelningen
Fastighetsbildning genom avstyckning av Chile 2 kommer att genomföras för att möjliggöra
3-D fastighetsindelning. Chile 2 är huvudfastighet. Det ska även upprättas
gemensamhetsanläggningar för de tekniska lösningarna inom de blivande fastigheterna.
Fastighetsbildningen med avstyckning, upprättande av gemensamhetsanläggningar med
ansvarsfördelningar ska ske i enlig med bifogat PM.
Fastighetsreglering kommer att genomföras för att reglera mark där befintliga byggnader
med anläggningar delvis, ligger på Bogesund 1:86. Marken ska regleras till Södra Amerika 12
och Södra Amerika 13 enligt detaljplanen.
De fastighetsdelar som utgör allmän plats ska bevaras i en kommunalt ägd fastighet
Bogesund 1:86.

Servitut/ledningsrätt
Rätt till utrymme för ledningar och ledningsanordningar ska upplåtas inom u-område samt
att servitut för åtgärder inom 3D-fastigheten ska upprättas enligt bifogat PM.

Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggningar kommer att bildas för att möjliggöra 3-D fastighetsindelning,
enligt bifogat PM.
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Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kommunens kostnader för planen och dess genomförande består av kostnader för delar av
gemensamhetsytor enligt uppdelning, fastighetsköp, fastighetsbildning, utbyggnad av allmän
platsmark och ombyggnation av egen del av blivande 3D-utrymme.
ICA fastigheter AB:s kostnader för genomförande består av om- och utbyggnation av
blivande delar av Chile 2 samt kostnader för delar av gemensamhetsytor enligt uppdelning.
Kostnader för fastighetsägaren av Södra Amerika 12 och Södra Amerika 13 består i köp av
markområde.

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

Byggnation och rivning
Rivning och byggnation genomförs och bekostas av Kommunen och ICA.

Förvaltning
Förvaltning av gemensamhetsanläggningar ska ske i enlighet med bifogat PM. Förvaltning av
x-område inom Chile 2 utförs och bekostas av ägaren till Chile 2 och den blivande 3Dfastigheten, enligt överenskommelse.

Övriga avgifter
Den som bygger, får i normalfallet betala följande kommunala avgifter: planavgift,
bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta och utsättningsavgift.

Inlösen och ersättning
Antagen detaljplan som vinner laga kraft ger kommunen rätt att lösa mark som enligt planen
ska användas för allmänna platser (allmän platsmark). Berörd fastighetsägare har ovillkorlig
rätt att kräva sådan inlösen från kommunen.
Kommunen är skyldig att betala ersättning för den mark som ska lösas in.

Tekniska frågor
Väg och trafik
Utbyggnaden av tillfartsvägar, parkeringsplatser, garage, gångvägar, etc. inom kvartersmark
ska ske i enlighet med kommunalt godtagbar standard.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Det kommunala vatten- och avloppsnätet är utbyggt i anslutning till planområdet men viss
ombyggnation kommer att krävas.
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Dag- och dräneringsvatten
Parkeringsytor ska kompletteras med oljeavskiljande åtgärd.

El/tele och uppvärmning
Befintlig markledning för el finns till området.
Områdes kan anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet.

Tekniska utredningar
Tekniska utredningar har utförts. Innan påbörjande av byggnation kan nya utredningar
behövas.

Genomförandebeskrivningsrättsverkan
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Den förtydligar
detaljplanens syfte och blir därigenom vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
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ARBETSGRUPP
I arbetet med detaljplanen har medverkande tjänstemän varit:
Gunilla Pettersson, stadsarkitekt
Birgitta Hansson, Bygglovsingenjör
Henrik Wetterholm, Bygglovsingenjör
Helena Lundgren, miljöinspektör
Kjell Eriksson, mätningsingenjör
Caroline Berg, mätningsingenjör
Pär Norgren, miljöinspektör
Robert Karlsson, miljöinspektör
Patrik Persson, gatuingenjör
Robert Olofsson, trafikplanerare
Tina Blomster, mark- och exploateringsansvarig
Thomas Brolin, Ulricehamns Energi AB

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD
Sebastian Olofsson
Samhällsbyggnadschef
Miljö och samhällsbyggnad

Saba Khosh Khooee
Planarkitekt
Samhällsutvecklingsenheten
Miljö och samhällsbyggnad
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