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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar ett större kvarter, några eller
enstaka fastigheter. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att göra
avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska användas.
Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri, handel,
park eller kontor. Den reglerar också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara
och hur mycket av fastigheten som får användas för byggnader. Detaljplanearbetet tar olika
lång tid från fall till fall men under 1 år eller över 2,5 år är sällsynt.
Ett detaljplanearbete kan inledas på olika sätt. Det kan initieras från politiskt håll för att till
exempel lösa ett behov av detaljplanerad mark för verksamheter såsom skolor, vårdboenden
etc., för att lösa frågor gällande vägar, VA-försörjning eller för att det finns ett behov av
bostäder. En ansökan om att en detaljplan ska upprättas eller ändras kan också skickas in av
en exploatör eller fastighetsägare. En sådan ansökan behandlas av kommunen och beslut tas
i frågan om att påbörja detaljplanearbete eller inte. En detaljplan kan upprättas med tre olika
förfaranden; standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande. Skillnaderna
gentemot standardförfarande är att begränsat förfarande inte har någon granskning och vid
utökat förfarande tillkommer underrättelse samt längre granskningstid.

UNDERLAG
Detaljplanearbetet utgår från de riktlinjer som finns i kommunens
översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och är visionen för
den framtida användningen av mark och vatten. Kommunen kan även besluta
om att ta fram ett planprogram, fördjupad översiktsplan eller
gestaltningsförslag som anger övergripande mål med ett större geografiskt
avgränsat område. Översiktsplanen, eventuella planprogram och utredningar
ligger sedan till grund för detaljplanearbetet. Det finns även tillfällen när
föreslagen användning i detaljplanen strider mot översiktsplanen, då genomförs
detaljplanearbetet med ett utökat förfarande.

PLANARBETE OCH SAMRÅD
En detaljplan upprättas med hjälp av underlag från utredningar som kan röra frågor om exempelvis
arkeologi, geotekniska förutsättningar och buller. När planhandlingarna och
utredningarna är färdiga samråder kommunen med sakägare (till exempel
grannar), statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. Ett
följebrev skickas ut till sakägarna där det meddelas hur länge detaljplanen är
ute på samråd och var handlingarna finns tillgängliga. Planhandlingar, som
består av plankarta, planbeskrivning och andra eventuella dokument, läggs upp
på kommunens hemsida. I vissa fall hålls ett samrådsmöte och vid utökat
förfarande kungörs samrådet i lokaltidningen. Syftet med samråd är att de som
berörs av detaljplanen ska ha insyn och möjlighet att tycka till. De som har
synpunkter ska skriftligen yttra sig under samrådstiden. När samrådstiden
passerat sammanställs och besvaras de inkomna synpunkterna i en
samrådsredogörelse.
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GRANSKNING
Efter samråd görs i regel vissa ändringar av planförslaget utifrån inkomna
synpunkter. När förslaget omarbetats ställs planhandlingarna ut för
granskning. Information om planhandlingarna inklusive samrådsredogörelse
skickas återigen ut till berörda sakägare, myndigheter etc. och läggs ut på
kommunens hemsida. Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast
under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta
detaljplanen. Efter granskningen sammanställs återigen inkomna synpunkter i
vad som kallas granskningsutlåtande.

ANTAGANDE OCH LAGA KRAFT
Efter granskningstiden kan mindre ändringar göras utifrån de synpunkter som
inkommit. Kommunstyrelsen tar i de flesta fall beslutet om att anta
detaljplanen men vid exempelvis utökat förfarande så tas beslutet av
kommunfullmäktige. Beslutet kan sedan överklagas av de som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen. Om ingen
överklagar beslutet att anta detaljplanen inom tre veckor så vinner detaljplanen
laga kraft.

DETALJPLANEPROCESSEN FÖR STANDARDFÖRFARANDE

SAMRÅD
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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.

GRANSKNING
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HANDLINGAR
Till detaljplaneförslaget hör följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000
• Planbeskrivning med konsekvensbeskrivning, genomförandebeskrivning och
illustration
• Samrådsredogörelse
Övriga handlingar/utredningar:
• Bullerkartläggning Ulricehamns kommun år 2018 2019-01-10
• PM Trafik Bronäs, Ulricehamns kommun 2019-03-05
• PM – skyfallskartering Ulricehamn 2019-09-11
• PM Vibrationsutredning 2020-04-28
• Redovisning av miljöteknisk undersökning inför upprättande av ny detaljplan 202005-08
• Bullerutredning Tegelbruket 2020-05-18
• Tegelbruket – översiktlig miljöteknisk markundersökning inkl.
grundvattenprovtagning på fastigheterna Bogesund 1:329, Bogesund 1:86 m.fl.,
Ulricehamns kommun 2020-07-03
• PM Geoteknik Tegelbruket m.fl. 2020-08-26
• MUR Geoteknik Tegelbruket m.fl. 2020-08-26
• Spridningsberäkningar Plan för Tegelbruket, Ulricehamn 2020–09
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INLEDNING
SYFTE
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en stadsomvandling av befintligt
industriområde inom Bronäsområdet till en blandstad med bostäder, centrum och
service. Detaljplanen utgör det första steget i Ulricehamns kommuns planer på att
omvandla hela Bronäsområdet.
Planförslaget möjliggör en blandad stadsbebyggelse med variationer i hushöjder där en
lägre kvartersbebyggelse möter högre byggnader närmare Falköpingsvägen.
Utformningen och gestaltningen av planområdet ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och
bidra till att skapa en positiv entré till staden. Därav ska i huvudsak bebyggelsens
fasadmaterial vara utav tegel, puts och trä. För att anspela både på Ulricehamns och
platsens historia som handels- och hantverkstad, som är viktiga värden att bevara och
utveckla
Detaljplanen säkerställer även att de kulturhistoriskt värdefulla byggnader på
fastigheterna Tegelbruket 2 och 6 skyddas.

HUVUDDRAG
På uppdrag av kommunstyrelsen (KS) har sektor miljö och samhällsbyggnad fått i
uppgift att ta fram en detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Daltorp, med huvudsyftet
att möjliggöra för en omvandling från industriområde till en blandstad med bostäder,
centrum och service.
Genomförandet av detaljplanen kommer att ha inverkan på omgivande stadsmiljö. Då
fler bostäder kan uppföras kommer det bidra till ett ökat flöde av människor och rörelse
samt en förändring av trafikflödet. Planförslaget medger en förtätning av befintliga
kvarter. Genom att ge möjlighet för centrumverksamhet (handel, restauranger,
samlingslokaler), skapas möjlighet till ett levande gaturum. Genomförandet av
detaljplanen kommer att resultera i en ökad exploatering inom planområdet och
bebyggelsen kommer att bli högre, vilket i sin tur kommer påverka upplevelsen av
rummet. Den arkitektoniska gestaltningen blir därför extra viktig, både när det kommer
till byggnadens och det offentliga rummets utformning.

PROCESS
Planprocessen kommer att genomföras med ett standardförfarande: Enligt PBL 5 kap. 7
§ ska myndigheter, fastighetsägare, föreningar och enskilda med flera som har väsentligt
intresse av planen 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.

TIDPLAN
Följande översiktliga tidplan gäller för detaljplanen:
Samråd
första kvartalet, 2020
Granskning
första kvartalet, 2022
Antagande
andra kvartalet, 2022
Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas till andra kvartalet, 2022.
GRANSKNING
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Genomförande av planen inleds tredje kvartalet, 2022.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget i stadsdelen Bronäs och angränsar i väst till Boråsvägen och
Tegelbruksgatan, i norr till Lillsjövägen och i öster till Falköpingsvägen.
Planområdets yta uppgår till cirka 3,8 hektar.

Lillsjövägen

Boråsvägen

Falköpingsvägen

Planområdet är avgränsat med heldragen rödlinje.

Markägande

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.
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”.

GRANSKNING
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
PLANBESTÄMMELSER
Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
VÄG – Väg. Användningen väg används främst för trafik till, från och/eller genom en
tätort samt mellan olika områden inom en tätort. Falköpingsvägen utgör genomfart och
infart till Ulricehamns centrum och ingår i kommunens huvudvägnät. Även gång- och
cykelväg och vägens sidoområde ingår i planbestämmelsen.
GATA – Gata. Användningen gata används för att reglera gator avsedda att vara
tillgängliga för fordonstrafik, cyklister och gående inom en tätort eller för trafik som har
sitt mål vid gatan. Gatorna i planområdet planläggs för allmän plats gata vilket innebär
att allmänheten har tillträde till marken. Boråsvägen ingår i huvudgatunätet och
förbinder bland annat Villa Staden med Ulricehamns centrum. Lillsjövägen,
Tegelbruksgatan och Dalgatan ingår i lokalnätet och används av trafik med målpunkt
inom området. Bestämmelsen medger även att Dalgatan byggs om till gångfartsområde.
NATUR – Naturområde. Natur används för grönområden som inte är anlagda och som
inte kräver någon omfattande skötsel. Området fungerar idag som ett mindre
grönområde för rekreation inom tätorten utan några höga naturområden.
Kvartersmark
B – Bostäder. Användningen möjliggör för utveckling av bostäder i ett centrumnära läge
och bidrar till en förtätning i enlighet med översiktsplanen, planprogrammet och
planens syfte. I användningen ingår förutom vanliga bostäder, även olika typer av
kategoribostäder som till exempel studentbostäder, seniorbostäder, gruppbostäder och
liknande typer av boenden inom omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort. I
användningen ingår också bostadskomplement av olika slag.
C – Centrum. Användningen möjliggör för utveckling av centrumverksamheter.
Bestämmelsen motiveras av att en levande stadskärna ska främjas. Med användningen
centrum avses bland annat handel, hotell, service, kontor, samlingslokaler, och andra
verksamheter som ska vara lätta att nå.
D – Vård. Användningen möjliggör för utveckling av vårdverksamhet. Bestämmelsen
motiveras av att vara en flexibel plan där möjligheten ges för bostadsnära vård eller
vård-/äldreboenden och övrig vård inom tätorten.
E1 –Transformatorstation. Användningen tekniska anläggningar används där områden
för tekniska ändamål behövs i detta fall en transformatorstation.

Egenskapsbestämmelser allmänplats
Mark
+0,0 Markens höjd i meter över havet.
allé – Planterade träd i en rad ska finnas längs vägen.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Omfattning
Högsta nockhöjd är angivet meter över havet - Nockhöjden avser den högsta
GRANSKNING
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delen på takkonstruktionen, oavsett vilken typ av takkonstruktion som byggnaden har.
Höjden utgår från meter över havet eftersom marken varierar inom planområdet för att
få en variation och anpassning till stadsmiljön. Bestämmelsen har syfte att reglera en
varierad byggnadshöjd från 2 till 10 våningar. En högre bebyggelse tillåts mot
Falköpingsvägen för att sedan slutta ner mot Åsunden. Det är på grund av den
varierande nockhöjden som det finns ett antal egenskapsområden inom
användningsområdena.
Marken får inte förses med byggnad - Området med prickad mark får inte förses
med byggnad. Syftet med bestämmelsen med prickad mark på fastigheten Daltorp 8 är
att ny bebyggelse utifrån den befintliga bebyggelsen inte ska placeras för nära framtida
cirkulationsplats i korsningen Falköpingsvägen – Bogesundsgatan.
Utformning
f1, - Fasadmaterial ska i huvudsak utgöras av tegel, puts, trä och tegel. Gäller ej indragna
balkonger och trapphus. Bestämmelsen motiveras av att både befintlig bebyggelse inom
Bronäsområdet ska utformas med hänsyn till den kulturhistoriska miljön och den
omgivande bebyggelsens karaktärsdrag. Planbestämmelsen säkerställer en god
arkitektonisk utformning som eftersträvas i planprogrammet.
f3 – Takterrasser, takkupor och frontespiser får uppföras på 60 % av takfotslängden
samt tillåts avvika från takvinkeln. Bestämmelsen motiveras av att vara en flexibel plan
där den nya bebyggen.
Takvinkel får vara mellan anvgivna värden –Syftet med takvinklar är för att hålla
en god arkitektonisk utformning enligt planprogrammet. Trapphus får avvika från
takvinklar.
Utfart
Körbarförbindelse får inte anordnas - Kvartersmark mot Falköpingsvägen,
Lillsjövägen och Boråsvägen samt en liten del av Tegelbruksgatan och Dalgatan regleras
med bestämmelsen körbar förbindelse får inte anordnas, bland annat på grund av
trafiksäkerhet och trafikmängd. Förbudet medför att det inte får anordnas någon körbar
förbindelse på sträckan. Fastighetsgränsen mellan fastigheterna Tegelbruket 2 och 5
regleras även med att en körbarförbindelse inte får anordnas för att förhindra utfart från
Tegelbruket 5 genom Tegelbruket 2.
Rivningsförbud
r1 - Byggnad får inte rivas eller flyttas. Syftet med bestämmelsen är att skydda
byggnaderna på fastigheterna Tegelbruket 2 och 6 från att rivas. Syftet med
bestämmelsen är skydda de kulturhistoriska värdena.
Trafikbuller
Fastigheterna är bullerutsatta. Buller från vägar ska inte överskrida 60 dBA ekvivalent
ljudnivå vid en bostadsbyggnadsfasad. Om ljudnivån överskrids ska minst hälften av
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där
70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00. Buller från vägar
ska inte överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats. För en bostad om högst 35 kvm ska inte bullret överskrida 65 dBA ekvivalent
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ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Tekniska lösningar som vädringsfönster,
indragen glasad balkong eller liknande kan krävas för att klara gällande riktvärden.
Utförande
b1 – Gårdsbjälklag. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa yta för innergårdar inom
de egenskapsområden där bebyggelsen kommer att utformas med slutna kvarteren.
Utförande
k1 – Byggnadens exteriöra karaktärsdrag vad gäller byggnadens utformning, takfall och
fönstersättning ska bibehållas. Bestämmelsen motiveras av att byggnaderna på
Tegelbruket 2 och 6 innehar kulturhistoriska värden som berättar platsens historia.
Bestämmelsen kompletteras med en utökad lovplikt för underhållsåtgärder av
byggnaden (a1).

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen får laga kraft. Genomförande tiden
innebär ett löfte om att kommunen inte kommer ändra detaljplanen inom ett spann av 5
år från den dagen planen vinner laga kraft. Detta skapar en säkerhet för de som vill
bygga inom planområdet. När genomförande tiden har gått ut kan kommunen ändra
förutsättningarna genom att ta fram en ny detaljplan. Om ingen ny detaljplan tas fram
fortsätter den att gälla. Planen är giltig fram till den dag då den upphävs eller ersätts av
en ny.
Om detaljplanen av någon anledning behöver ändras innan genomförande tiden har gått
ut kan berörda parter bli berättigade ersättning
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 - Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Ändrad lovplikt
a1 – Bygglov krävs även för yttre underhållsåtgärder. Syftet med planbestämmelsen är
skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
a2 – Marklov får inte ges för arbete på Daltorp 8 innan provtagning och eventuell
sanering har gjorts. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa en god boendemiljö då
kvicksilver har hittats på fastigheten.
Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom planområdet. Se planbeskrivningen under rubriken
Strandskydd.
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ILLUSTRATION

Illustrionsplan som redovisar tänkbar exploatering inom planområdet.

Sektionsvisning från söder av tänkbara volymer på Tegelbruksområdet upp mot Lindängsvägen.
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Illustration som visar möjlig vy norr ut över Dalgatan som gångfartsområde.

Illustrationen redovisar tänkbara volymer och kvarterstruktur med en vy norrifrån fastigheten
Tegelbruket 8 över Dalgatan och kvarteret inom fastigheten Daltorp 11 mot Falköpingsvägen.
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Illustration med den nya bebyggelsen inom planområdet.

Illustration med den nya bebyggelsen inom planområdet som visar höjdskillnaderna upp till bebyggelsen
längs Lindängsvägen.

Illustration med den nya bebyggelsen inom planområdet som visar höjdskillnaderna upp till bebyggelsen
längs Lindängsvägen.
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NATUR, MARK OCH FRIYTOR
Mark, vegetation och naturvärden
Det föreslås en variation av miljöer som kan tilltala olika människor och nyttjas för olika
aktiviteter. En viktig aspekt att ta hänsyn till i utformandet av den fysiska miljön är
upplevelsen av tysta miljöer där rofylldhet och avkoppling främjas. Detta kan bidra till
att människor känner mindre stress i vardagen.
Vid anläggandet av ny cirkulationsplats behöver några träd i allén flyttas alternativt tas
bort och återplanteras på annan plats i området. Dispens från biotopskyddet har
erhållits.

Strandskydd
Enligt miljöbalkens sjunde kapitel omfattas sjöar och vattendrag av ett generellt
strandskydd om 100 meter. Syftet med strandskyddet är att tillgodose allmänhetens
tillgång till friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växt och djurlivet.
För sjön Åsunden gäller strandskydd om 300 meter och för vattendragen Ätran och
Lillsjön gäller strandskydd om 100 meter. Strandskyddet sträcker sig från strandlinjen
både ut i vattnet och upp på land. I gällande detaljplaner är strandskyddet upphävt.
Enligt 7 kap 18g § MB återinträder strandskyddet om detaljplanen ersätts med en ny
detaljplan. Denna detaljplan föreslår att strandskyddet upphävs för hela planområdet.
Som särskilda skäl anges punkt 1 och punkt 5 i 7 kap 18 c § MB.
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området.

Rekreation
Till samtliga bostadslägenheter bör det finnas tillhörande uteplatser eller gemensamma
uteplatser där ljudnivån är förenlig med gällande regler avseende buller. Det är viktigt
att dessa platser möjliggör en kvalitativ utevistelse för de boende i området.
Närliggande områden och parker som kan nyttjas för rekreation och lek är Ulricaparken,
belägen cirka 200 meter väster om Boråsvägen, med gångstråk, aktivitetsplatser, lekpark
och badplats med mera. Det finns således möjligheter till rekreation och lek i nära
anslutning till planområdet.

BEBYGGELSE, KULTUR OCH SERVICE
Användning, placering och utformning
Detaljplanen möjliggör för B-Bostäder och C-Centrum inom alla byggrätter inom
planområdet. Även D-vård möjliggörs inom den större delen av planområdet och i den
nordvästra delen av planområdet tillåts tillverkning med tillhörande försäljning med
begränsad omgivningspåverkan.
Intentionen är att skapa en ny blandstad med en tätare bebyggelsestruktur jämfört med
dagens område. Kvarterstruktur med slutna eller halvslutna kvarter med passager ska
karaktärisera området och bebyggelse ska ha stor variation i höjd. Den nya bebyggelsen
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ska utformas med utgångspunkt i den befintliga kulturhistoriska miljön och platsens
namn Tegelbruket.
Placering, höjd och taklutningar av byggnader ska bidra till att förstärka siktlinjerna i
och genom området. Planförslaget möjliggör en varierande nockhöjd i området från
+178 upp till +208 meter över havet, vilket motsvarar cirka två till tio våningar. Längs
med Falköpingsvägen tillåts högre bebyggelse med 6-10 våningar som trappas ned väster
ut mot Dalgatan med 2-8 våningar, Tegelbruksgatan samt Boråsvägen där det möjliggörs
för 2 våningar som högst. Den lägre nockhöjden längs de två ovan nämnda gatorna är för
att skydda de kulturhistoriska värdena på fastigheterna Tegelbruket 2 och Tegelbruket 6.
Eftersom att de två fastigheterna berättar områdets historia som verksamhetsområde.
Bebyggelsen i kvarteren avser i huvudsak att utföras i puts, trä och tegel. Detta regleras
med bestämmelsen f1. För att gestaltningen och utformningen ska hålla hög
arkitektonisk kvalitet och bidra till att skapa en positiv entré till staden används
lämpligtvis ovan nämnda bestämmelse på de delar som är synliga för omgivningen.
Fasadmaterial som inte är puts, trä eller tegel används lämpligtvis på innergårdar.
Avsikten är att området ska ha en enhetlighet i material även om byggnaderna kan
variera stort i uttryck i övrigt. Puts, trä och tegel som fasadmaterial lånas dels från
Ulricehamns, men även för platsens historia som handels- och hantverkstad, som är
viktiga värden att bevara och utveckla. Indragna balkonger fråntas från bestämmelsen
om fasadmaterial, exempelvis balkongräcken och inglasade balkonger. För att undvika
monotona partier längs fasader inom planområdet bör fasaden gestaltas på ett sätt som
visuellt delar upp den sammanhängande volymen i mindre delar. Särskilt där kvarterets
sidor är långa, mer än 50 meter, är det viktigt att det finns en variation i fasaduttryck.
Den större delen av bebyggelsen inom planområdet har krav på takvinklar, dock med
olika möjliga takvinklar så att taken kan utföras till exempel som gröna tak eller med
solpaneler. Takterrasser, takkupor och frontespiser får avvika från takvinkeln och får
uppföras på 60 % av takfotslängden. Trapphus som avviker från takvinkeln får också
uppföras.
Upphöjda innergårdar
I den östra delen föreslås tre slutna kvarter med upphöjda innergårdar med ett
gårdsbjälklag som regleras med en högsta nockhöjd på +175, +176 och +177 meter över
havet inom respektive slutna kvarter. Under den upphöjda innergården är det tänkt att
inrymma centrumverksamhet, vård, parkeringsgarage samt bostadskomplement.
Byggnadens tak ska på dessa delar kunna fungera som en innergård för de boende.
Bebyggelsen som omsluter innergården har en varierad volym.

Kulturmiljövärden
I detaljplanen skyddas huvudbyggnaderna på fastigheterna Tegelbruket 2 och
Tegelbruket 6 från rivning och skyddas från förvanskning genom att dess
karaktäriserande kulturmiljövärden säkras med varsamhetsbestämmelser för att reglera
vilka karaktärsdrag och värden hos befintliga byggnader och bygglovspliktiga
anläggningar som varsamheten speciellt ska inriktas på (k). Nedan redovisas vilka
varsamheter som ska beaktas på respektive fastighet.

GRANSKNING

17

Tegelbruket 2
Byggnaden försätts med bestämmelsen om varsamhet på grund av de värdebärande
egenskaperna som utgörs av dess nuvarande formspråk som följer den ursprungliga
utformningen med det brutna takets form, en intakt fönstersättning utmed samtliga
fasader samt bibehållen karaktärsett till dess sammanhållna volym. Byggnaden har
genomgått förändringar där i stort sett samtliga ytskikt ersatts men har bortsett från
detta behållit 1920-talets karaktär.
Tegelbruket 6
Byggnaden försätts med bestämmelsen om varsamhet på grund av de värdebärande
egenskaperna som utgörs av dess ursprungliga karaktär i form av volym, takfall och
fönsterindelning. Byggnaden visar på en lång kontinuitet och tradition som
industribyggnad i ett av Ulricehamns äldsta hantverks- och industriområde.
Vid andra framtida ändringar på bebyggelsen som inte skyddas av
varsamhetsbestämmelser men för förordas är följande:
•
•
•

Den ljust putsade fasaden på den östra delen ska behålla nuvarande uttryck samt att
befintligt takfall och fönstersättning bibehålls.
En lockpanelbeklädnad är vägledande som fasadmaterial på den västra träbeklädda
delen, samt att takfall och fönsterindelning följer befintligt utförande.
Vid ändring som innebär att byggnadens västra del målas om ges rekommendation
om att kulörval av fasadmaterial bör vara mörkbrun/mörkröd.

Grundläggning
Innan grundläggning utförs ska bortschaktning av organiska jordlager ske inom
byggnadsytorna samt inom anslutande hårdgjorda ytor. Återfyllning utförs med
friktionsjord eller sprängsten.
Lätta och mindre sättningskänsliga områden kan grundläggas utan särskilda åtgärder.
Tyngre byggnader samt byggnader som är känsliga för sättningar/sättningsdifferenser
kommer att kräva viss grundförstärkning, till exempel pålning. Då planområdet ligger
inom primärt och sekundärt vattenskyddsområde krävs tillstånd från miljö- och
byggnadsnämnden.
Generellt bör bebyggelse inte uppföras utan närmare undersökning av de lokala
grundläggningsförhållandena.
Stabilitetsanalyser visar att beräknade säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott för
befintliga förhållanden och för planerade förhållanden är tillfredställande.
Vid platsbesök noterades att slänterna vid Ätran på vissa ställen är branta och har
eroderat vid några platser. En lokal erosion mot ån bedöms inte påverka området
negativt. Läs mer i den bilagda geotekniska utredningen, daterad 2020-03-06.

Brandskydd och utrymning
Om utrymning från byggnaden förväntas ske med räddningstjänstens stegbil får
byggnaderna maximalt ha 23 meter till fönstrets eller balkongräckets nedre kant och
endast innehålla bostäder, kontor, verksamheter eller liknande. Vid byggnader som har
längre än 23 meter till fönstrets eller balkongräckets nedre kant ska annan
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byggnadsteknisk lösning, till exempel Tr2-trapphus, tillämpas. Räddningstjänsten
behöver kunna komma åt minst ett fönster i varje lägenhet. I annat fall behöver
räddningsvägar och uppställningsplatser för höjdfordon skapas. Räddningsväg och
uppställningsplats ska vara skyltad och snöröjas vintertid.
Takets bärförmåga ska särskilt beaktas vid byggnationen av underjordiska garage som
räddningstjänsten förväntas köra på.

Tillgänglighet
Ny bebyggelse ska uppföras tillgänglighetsanpassat. Det innebär att alla människor ska
kunna röra sig och ta sig fram inom planområdet, i lägenheterna, på innergårdar, till
allmän platsmark och till butiker med mera. Byggnationen är tänkt att inrymma
bostäder, butiker, kontor, verksamheter, daglig verksamhet, hotell, vård med mera. Det
är viktigt att såväl lokaler, gårdsmiljöer och bostäder är lättillgängliga och att det är lätt
att röra sig mellan byggnaderna och kvarter.
Parkering för rörelsehindrade måste finnas max 25 meter från entréerna. Vägen mellan
parkeringsplatsen och entréerna bör inte luta mer än 1:12 och det ska vara lätt att
orientera sig med hjälp av skyltar, markbeläggning och utformningen av entréerna. Alla
nya byggnader ska uppföras tillgänglighetsanpassat.

Trygghet
Detaljplanen medför att fler personer kommer att röra sig i, samt till och från området.
Folkliv och rörelse kan ses som en förutsättning för en ökad upplevelse av trygghet.
Byggnationen kommer inte enbart öka tryggheten inom planområdet, utan också skapa
underlag för ett tryggare stadsliv i omkringliggande områden.

Skyddsrum
Inom planområdet finns skyddsrum som planeras att tas bort i samband med att
befintliga byggnader rivs. I samband med ansökan om rivningslov ska en ansökan
skickas till ”MSB avdelning skyddsrum” om att få riva byggnaden.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät och trafik
Dagens gatustruktur inom planområdet avses behållas.
Korsningen mellan Falköpingsvägen och Lillsjövägen förväntas ta hand om den största
andelen tillkommande trafik till och från området. Med dagens utformning blir
korsningen överbelastad dels till följd av den tillkommande exploateringen som
rubricerad detaljplan möjliggör, men även på grund av angränsande områden som ingår
i planprogrammet för stadsutveckling i Bronäs, Marknadsplatsen och entré Ulricehamn.
Korsningen kommer därför att byggas om till cirkulationsplats, med separat
högersvängfält från norr på Falköpingsvägen mot Lillsjövägen respektive från väster på
Lillsjövägen mot Falköpingsvägen. Se illustrationen på s20..
En del av Dalgatan, mellan kvarteret Daltorp och kvarteret Tegelbruket, planeras att
byggas om till gångfartsområde. Detta för att minska genomfartstrafiken och skapa en
tryggare boendemiljö där utemiljön formas utifrån de oskyddade trafikanternas villkor.
Dalgatan är en väsentlig del av de boendes utemiljö till följd av den höga exploateringen i
området.
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Planerad cirkulationsplats på Falköpingsvägen.

För att minska genomfartstrafiken på Dalgatan och för att förbättra trafiksituationen på
Boråsvägen kommer korsningen mellan Boråsvägen och Dalgatan i framtiden att byggas
om. I förlängningen kommer trafiken från Boråsvägen in på Dalgatan att begränsas.
Detta kan genomföras först efter att brandstationen flyttas från området.

Gång- och cykelvägar
Befintliga gång- och cykelvägar utmed Boråsvägen och Falköpingsvägen skapar god
tillgänglighet till planområdet och till kommunens övergripande gång- och cykelvägnät.
Den nya bebyggelsen kan anslutas direkt mot gång- och cykelbanorna. Utanför
planområdet finns utrymme för att anlägga gång- och cykelbana på Tegelbruksgatan och
på norra delen av Dalgatan. Detta binder ihop befintliga gång- och cykelbanor på
Boråsvägen och Lillsjövägen med planområdet och kommande planområde norr om
nämnda gator.
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Blått: befintlig gång- och cykelväg. Rött: planerad gång- och cykelväg.

Kollektivtrafik
Tack vare planområdets centrala läge finns goda förutsättningar för hållbart resande till
och från den nya stadsdelen.

Parkering
För att minska påverkan på omkringliggande kvarter och gatustruktur ska parkering
anordnas inom fastigheten. Med tanke på den höga exploateringen som detaljplanen
medger bör parkering ske i underjordiska garage eller parkeringshus för att nyttja
marken effektivt. Gemensamma parkeringslösningar för flera fastigheter är också
tänkbart. Beslut om antal parkeringsplatser och cykelparkering inom planområdet tas i
bygglovsskedet med bakgrund i gällande parkeringsnorm. Parkering för rörelsehindrade
kan anordnas på markplan.
Parkeringsgarage bör utformas utan golvbrunn/dagvattenutlopp eller annat system för
att säkerställa att kontaminerat släckvatten vid en eventuell brand inte når recipienten.

STÖRNINGAR
Buller
Planområdet bedöms ha förutsättningar att uppfylla riktvärdet i trafikbullerordningen
med avseende på ny bostadsbebyggelse. Flera fasader överskrider riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå vid fasad (60 dBA), men om dessa lägenheter uppförs som
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genomgående, alternativt med en boyta om mindre än 35 kvm, (där beräknade
ljudnivåer ej överskrids 65 dBA ekvivalentnivå) eller med hjälp av tekniska lösningar så
som vädringsfönster, indragen glasad balkong eller liknande uppfylls riktvärdet vid
fasad.
Det ska finnas möjlighet till att uppföra en gemensam uteplats inom respektive
boningstomt där riktvärdet för buller vid uteplats erhålls. I samband med
byggprojektering ska det säkerställas att inomhusnivåerna klarar ställda krav i BBR.
Riktvärdena för en hälsosam boendemiljö är 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasaden
samt 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplatser. Om
bullernivån överskrids så måste en tyst sida anordnas i lägenheten där bullret högst når
55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maxnivå. Minst hälften av bostaden skall då
vara riktad mot den skyddade sidan (förordningen 2015:216 om trafikbuller vid
bostadsbyggande 3§). Tekniska lösningar som vädringsfönster, indragen glasad balkong
eller liknande kan krävas för att klara gällande riktvärden.
Buller från närliggande befintliga verksamheter norr om planområdet bedöms inte vara
så pass höga att riktvärden överskrids. Det ljud som uppstår sker under dag- och
kvällstid vid enstaka arbetsmoment och har kort varaktighet. Läs mer i den bilagda
bullerutredningen, daterad 2020-05-18.

Ekvivalenta ljudnivåer, trafik 2040. Mörkgrön =
>40–45 dBA, Ljusgrön = 45–50 dBA, Gul = 50–55
dBA, Orange = 55–60 dBA, Röd = 60–65 dBA,
mörklila = 65–70 dBA.

Maximala ljudnivåer, trafik 2040. Mörkgrön =
>40–45 dBA, Ljusgrön = 45–50 dBA, Gul = 50–55
dBA, Orange = 55–60 dBA, Röd = 60–65 dBA,
mörklila = 65–70 dBA.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Anslutning till kommunala vatten- och avloppsledningar finns, liksom möjligheten till
utökad anslutning. Kommunen bedömer att befintligt reningsverk har tillräcklig
kapacitet för bostäderna som tillkommer i planen.
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Dag- och dräneringsvatten
Bedömningen är att mängden dagvatten inte kommer att öka när planbestämmelserna
ändras från industri till bostäder och service. Detaljplanen medför att nuvarande
industriområde omvandlas till ytor avsedda för bostäder, centrumverksamheter och
vård.
Enligt schablonvärden, presenterade tabellen nedan, hämtade från StormTacs databas
förväntas genomförandet av den nya detaljplanen bidra till lägre koncentrationer av
föroreningar i dagvattnet. Samtidigt beräknas även den totala mängden avrinning
minska då exploateringsgraden blir begränsad i högre utsträckning än tidigare.
Avstängningsmöjlighet för dagvatten ska finnas på fastighet vid större parkeringar och
parkeringsgarage. Avstängningsmöjlighet ska även finnas på dagvattenledning vid
Dalgatan innan utlopp i Ätran.

Föroreningshalter [µg/l]
Basflöde
Fosfor
Kväve
Bly

Koppar
Zink
Kadmium
Krom
Nickel
Kvicksilver
Suspenderad substans

Efter genomförd detaljplan

Tidigare detaljplan

Flerfamiljshusområde
230
1600
15
30
100
0,70
12
9,0
0,025
70 000

Industriområde
300
1800
30
45
270
1,5
14
16
0,070
100 000

Föroreningshalter före och efter omvandling från industri till bostäder (StormTac, 2020).

Dagvatten från västra delen av planområdet (fastigheter mot Tegelbruksgatan och
Boråsvägen) ansluts mot befintliga ledningar vid Boråsvägen som leder vattnet norrut
till Ätran. För att kapaciteten på dessa ledningar inte ska överskridas ska belastningen på
dem inte öka efter genomförandet av planen. Detaljplanen innebär även att dessa
ledningar behöver att flyttas på grund av exploatering inom kvartersmarken.
I norra delen av planområdet leds dagvattnet från Falköpingsvägen via tätade diken till
Trafikverkets vägvattendamm, belägen i motet för väg 1704 (f.d. Rv40), där
avstängningsmöjlighet finns vid dammens utlopp. Övrigt dagvatten, från fastigheter vid
Dalgatan samt södra delen av Falköpingsvägen, leds norrut till Ätran respektive Lillsjön.
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Illustration som visar rinningsvägar i området.

Översvämning vid skyfall
Skyfallskarteringen, framtagen av WSP på uppdrag av Ulricehamns kommun, visar att
området inte löper någon stor risk att drabbas av översvämning i samband med ett
framtida 100-årsregn, se bild nedan. Höjdsättningen av området bidrar till att den
avrinning som inte tas upp av rännstensbrunnar, rinner ytledes samma väg som
ledningsnätet med Ätran och Lillsjön som recipienter. Vattenansamlingar riskerar enligt
den framtagna modellen att uppstå i anlagda dagvattenmagasin öster om
Falköpingsvägen, samt på fastigheten Bogesund 1:329 där en lågpunkt omgärdas av en
vinklad huskropp. Byggnaden i fråga avses rivas i samband med genomförandet av
planen och den interna dagvattenhanteringen får beaktas i bygglovsskedet för
nybyggnation.

Brandvattenförsörjning
Brandposterna är belägna på allmän platsmark utmed Boråsvägen, Dalgatan och
Tegelbruksgatan.

El, tele, bredband och värme
Anslutning till kommunalt el, tele, bredband och fjärrvärmde finns, liksom möjligheten
till utökad anslutning.
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Skyfallskartering i området kring Daltorp & Tegelbruket.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Den gällande översiktsplanen för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige
2015-10-29. I översiktsplanen anges aktuellt planområde som ett
stadsutvecklingsområde vid Bronäs. Området nämns som ett viktigt område för att
möjliggöra byggnation av centrumnära bostäder. Blandade upplåtelseformer ska
eftersträvas inom varje nytt bostadsområde eller i befintliga områden där
kompletterande bebyggelse tillkommer.

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN
I den fördjupade översiktsplanen från 2008 föreslås att Bronäs ska bli ett nytt
stadsutvecklingsområde som ska förstärka Ulricehamns identitet. Idealet är en
blandstad med flerbostadshus, kontor, handel och icke störande verksamheter.
Utformningen på byggnaderna ska utformas noggrant när det gäller placering och
utformning. Den fördjupade översiktsplanen förordar en förtätning av staden.

RIKTLINJER FÖR STADSBYGGNAD
Enligt Ulricehamns kommuns riktlinjer för stadsbyggnad förordnas en tät stad där
parkeringar bör förläggs under mark eller i parkeringshus. Stadens naturliga sluttning
mot Åsunden ska användas vid ny bebyggelse. Naturvärden ska i första hand bevaras och
i andra hand kompenseras.

GRÖNPLAN
Enligt Ulricehamns grönplan från 2001 ger grönområdet väster om Falköpingsvägen inte
något positivt intryck av staden. Man möts av ett vildvuxet och svårdefinierat gaturum,
speciellt kring Lillsjöområdet. Rumsupplevelsen och entrén måste stärkas. En öppning
bör göras mot Lillsjön. Väster om Lillsjön skulle man kunna plantera träd och buskar för
att skärma av industriområdet och på så sätt skapa en avgränsad park. En poppelallé kan
vara också vara ett alternativ.

PROGRAM FÖR PLANOMRÅDET
Ett planprogram för stadsutveckling i Bronäs, Marknadsplatsen och entré Ulricehamn
har tagits fram där planområdet ingår i delområde 3. Den huvudsakliga funktionen i
området ska vara bostäder med möjlighet till aktiva gatuplan för centrumverksamhet
och service.
Som ett sätt att skapa tysta miljöer och definierade rum bör det skapas
sammanhängande kvartersstrukturer. Kvarteren i området ska utformas med passager.
Placering och höjd på byggnader ska bidra till att förstärka siktlinjer i och genom
området. Intentionen är att byggnationen ska vara hög men omväxlande med variation
från 2 våningar upp till 10 våningar. Längs med Falköpingsvägen bör högre byggnader
uppföras och lägre mot Boråsvägen och Ätran.
Gestaltningen och utformningen av bebyggelsen ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet
och bidra till att skapa en positiv entré till staden. I området ska det vara ett
sammanhängande formspråk med huvudsakligen puts, trä och tegel som fasadmaterial.
Taklandskapet ska utformas med omsorg, platta tak bör undvikas.
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DETALJPLAN
Planområdet berörs av fyra detaljplaner antagna 1957-03-08, 1970-07-31, 1985-02-26,
och 2002-09-19. Gällande planer anger för större delen av förslaget planområde
ändamålet industri. I den del av planområdet som ligger vid Falköpingsvägen anges
ändamålen park, natur samt allmänt ändamål.

Planmosaik över detaljplaner i området.

VATTENSKYDDSOMRÅDE
Hela planområdet ligger inom primärt och sekundärt vattenskyddsområde. Det innebär
att vissa former av byggnation som schaktning, pålning och underjordsarbete m.m. inte
får ske utan tillstånd från miljö- och byggnämnden. Ett skyddsområde för en vattentäkt
ska även öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet
av att värna om vatten.

Vattenskyddsområde.
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STRANDSKYDD
Strandskyddet är sedan tidigare upphävt inom planområdet.

RIKSINTRESSEN
Riksintresse Kulturmiljövård
Planområde är placerat inom riksintresset Ätrans dalgång [P49]. Riksintresset
innefattar Ätrans dalgång från Ulricehamn och norr ut samt Ulricehamns centrala delar.
Ätrans dalgång visar upp en lång kontinuitet med olika kulturlämningar från stenåldern
fram till idag. Ulricehamns medeltida stadsbildning med torg och gator, dess äldre
bebyggelse och den bevarande stadsplanen har pekats ut som kulturhistoriskt värdefullt.

Riksintresse Kommunikationer
Planområdet ligger inom riksintresse för kommunikationer för Götalandsbanans
sträckning mellan Göteborg och Stockholm. Götalandsbanan är en framtida
höghastighetsjärnväg. Då planområdet ligger i centrala delar av staden som inte bedöms
vara ett alternativ för en framtida dragning ses detaljplanen inte påverka riksintresset.
Kommunen håller sig uppdaterad kring arbetet med ny höghastighetsjärnväg.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
NATUR, MARK OCH FRIYTOR
Mark, vegetation och naturvärden
Inom planområdet sluttar marknivån mot väst/nordväst med en variation från cirka
+166 till +173 meter över havet. Inom planområdet finns några mindre träd och buskar.
På Bogesund 1:92 och 1:93 finns en större gräsyta öster om befintlig byggnation inom
planområdet samt en allé mot Falköpingsvägen. På Daltorp 7 och 8 finns också gräsytor
runt byggnaderna. I övrigt är det mest asfalterade och grusade ytor.
Det enda identifierade naturvärdet inom planområdet är allén längs Falköpingsvägen.
Resterande område består av klippt gräsyta och hårdgjord mark.

Markföroreningar
Tegelbruksområdet har länge varit ett område
med verksamheter och mindre industrier. I
industriområden, särskilt äldre, är risken för
att föroreningar ska finnas i marken relativt
hög varför två miljötekniska utredningar är
gjorda i området. Båda undersökningar finns
som bilagor (AFRY 2020-07-03 och SWECO
2020-05-08).
Provtagning visar att det finns förhöjda halter
av kvicksilver i en punkt, på fastigheten
Daltorp 8. Resterande provtagningspunkter
klarade Naturvårdsverkets samtliga
riktvärden för känslig markanvändning (KM).
I samband med mark- eller rivningsåtgärder
på fastigheten Daltorp 8 ska föroreningens
utbredning fastställas genom provtagning
och förslag på sanering tas fram.

Provtagningspunkter undersökning Sweco 2020-05-08.

Eftersom byggnaderna i området inte är rivna
ännu har inga provtagningar gjorts där
byggnaderna står. Misstanke finns dock att
dessa äldre industribyggnader kan innehålla
vissa skadliga ämnen både i bottenplattan och
i byggnadselement/isolering. I samband med
rivning av husen ska en provtagningsplan
upprättas för att säkerställa att inga skadliga
föroreningar sprids eller finns kvar efteråt.
I samband med rivningslov och
miljöbesiktning för Daltorp 11 ska extra
uppmärksamhet läggas på halogenerade
lösningsmedel och eventuella spår efter
halogenerade lösningsmedel.
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I samband med byggnation inom planområdet ska exploatörer ha beredskap för att
lokala föroreningar i jord och grundvatten kan påträffas och ha en plan för att hantera
detta, då planområdet ligger inom skyddszon för vattenskyddsområde. Schakttillstånd
krävs enligt skyddsbestämmelserna för vattenskyddsområden.
Läs mer i de bilagda marktekniska undersökningarna, daterade 2020-07-03 och 202005-08.

Geoteknik
Enligt SGU:s jorddjupskarta ökar
jorddjupet generellt i nordvästlig riktning
ner mot Ätran för det undersökta
området. Sondstopp har erhållits på
mellan 2 och 60 meters djup under
markytan.
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs de
ytliga jordlagret i norra delen av
planområdet av svämsediment. Mellan
området kring Tegelbruksgatan och
Falköpingsvägen förekommer glacial lera.
Söder om Falköpingsvägen förekommer
isälvssediment som mot öst övergår i
sandig morän.
Läs den bilagda geotekniska
utredningen, daterad 2020-03-06, för
mer information om de geotekniska
förutsättningarna.

Utsnitt ur SGU:s jordartskarta, ungefärligt undersökt
område markerat i svart. Rosa = svämsediment grus,
gul = glacial lera, grön = isälvssediment, blå = sandig
morän.

Radon
Planområdet ligger inom ett lågriskområde för radon.

Risk för höga vattenstånd
Planområdet påverkas inte av höga vattennivåer, varken 100-årsflödet, eller 200årsflödet.

Rekreation
Väster om planområdet, med ett avstånd om ca 200 meter, ligger Ulrikaparken. Detta är
ett grönområde som gränsar mot sjön Åsunden. Här finns bland annat en större lekpark,
badplats samt cykel- och vandringsleder.

BEBYGGELSE, KULTUR OCH SERVICE
Bebyggelse
Inom planområdet finns det 11 byggnader, varav en byggnad utgör bostadshus medan
resterande utgör butiks- och industrilokaler. Bostadshuset ligger mellan industrierna i
området. Bebyggelsen höjd varierande från +172 upp till +180 meter över havet, vilket
motsvarar cirka en till tre våningar.
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Historik och kulturmiljövärden
Området ingår i riksintresset för kulturmiljövården Ätrans dalgång P49. Planområdet är
utpekat i kommunens kulturmiljövårdsprogram som en särskilt värdefull miljö. Inom
området finns också två byggnader som är utpekade i kulturmiljövårdsprogrammet,
byggnaderna inryms inom fastigheterna Tegelbruket 2 och Tegelbruket 6.
Utifrån detta har Kulturmiljö/Västra Götalandsregionen på uppdrag av Ulricehamns
kommun utfört en inventering och beskrivning utifrån de kulturhistoriska värdena som
finns inom planområdet, men framförallt på grund av rubricerade fastigheter ovan.
Det som utmärker kvarteret Tegelbruket är blandningen av bostäder och
hantverkslokaler. Småindustriområdet vid Boråsvägen har en lång kontinuitet som
hantverks- och fabriksområde. På Tegelbruksgatan låg ett tegelbruk redan på 1750-talet.
Den industriella verksamheten expanderade under andra hälften av 1900-talet norrut
och ny mark exploaterades på andra sidan riksväg 40. Den äldre miljön visar hur
hantverket och småindustrin expanderade efter sekelskiftet 1900.
Resterande byggnader inom planområdet anser kommunen ej vara kulturhistoriskt
värdefulla byggnader.
Tegelbruket 2

Byggnad på fastighet tegelbruket 2.

På fastigheten Tegelbruket 2 ligger ett bostadshus uppfört 1925. Bostadshuset på
Boråsvägen ligger mellan industrierna i området. I området har det tidigare funnits fler
bostadshus av samma typ men några är rivna och andra kraftigt förvanskade. Byggnaden
är uppförd i 1 ½ plan med mansardtak. Byggnaden är inredd med två lägenheter och
ingångarna på gaveln har dubbla ytterdörrar i ek med överljusfönster. Byggnaden ligger i
souterrängplan och mot norr finns en källare med ingång.

GRANSKNING

31

Fasaden är slätputsad i en ljus kulör och har numera en takbeläggning av glaserat tegel.
Huvudingången är placerad på byggnadens norra gavel och innefattar två entrédörrar.
Över ingången finns ett tak som bärs upp av tre galvaniserade pelare. Tidigare fanns här
en balkong som nåddes från våning två men är idag ersatt med nuvarande skärmtak.
Portik och balkong hade tidigare smidesräcke vilket senare ersatts av nuvarande
stålräcke.
Byggnadens västra takfall innefattar två takkupor med spröjsade fönster om nio lufter.
Det östra takfallet har en liknande takkupa som det västra med spröjsade fönster. På
båda gavlarna finns mindre halvmåneformade lunettfönster placerade under takets
nock. Resterande fönsterindelning på de båda gavlarna skiljer sig åt. Samtliga fönster är
på senare tid utbytta och har ett reducerat antal lufter än tidigare fönster.
Byggnaden har under senare år renoverats och givits nya exteriöra material i form av
ytskikt fasad, ny takbeläggning samt nya fönster och dörrar.
Värdebärande egenskaper för byggnaden är:
•
•
•
•
•

Dess ursprungliga tidstypiska utformning.
Brutna takets form.
En intakt fönstersättning utmed samtliga fasader.
Bibehållen karaktär sett till dess sammanhållna volym.
Byggnaden har genomgått förändringar där i stort sett samtliga ytskikt ersatts men
har bortsett från detta behållit 1920-talets karaktär.

Tegelbruket 6

Byggnad på fastighet Tegelbruket 6.

Byggnaden uppfördes som ett trähus i två våningar och inrymde ursprungligen en
snickerifabrik. Fastigheten består av två sammanbyggda längor. Den västra byggnaden
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uppfördes 1922 och inreddes tjugo år senare till möbelfabrik. En mindre fabriksbyggnad
uppfördes 1945 vägg i vägg på samma fastighet. Den byggnaden har en mer självständig
industriarkitektur. Under 1950-talet tillkom en liten enplans tillbyggnad i trä på den
västra gaveln. Från 1959 nyttjades lokalen som lager och senare butik. 1993 övergick
delar av verksamheten i byggnaden till handelsträdgård.
Den västra trähusdelen av fastigheten har mansardtak och fasaden är klädd med
masonite och locklist. Båda takfallen i norr och söder innefattar fyra takkupor på vardera
sida med spröjsade fönster. Den östra delen utgörs av två våningar med ett flackt
sadeltak och ljus putsade fasader. Båda delarna av fastigheten, den putsade delen i öst
och panelklädda delen i väst, har var sin lastbrygga som ligger utmed Tegelbruksvägen.
Fastigheten har med tiden förändrats efter behov, men i stora delar är byggnaderna
ursprungliga. Fönster i den östra delen är troligen original medan fönstren i den västra
trähusdelen troligtvis bytts ut under 1900-talets senare hälft. Takbeläggningen på
trähusdelen har bytts ut mot plåttak någon gång under 1970-talet. Byggnadens exteriör
utgörs av flertalet ursprungliga delar så som dörrar och portar samt detaljer i form av
beslag. Träpanelen har troligtvis bytts ut på senare tid, eventuellt finns originalspelen i
form av en bredare lockpanel bevarad vid lastbryggan.
Värdebärande egenskaper för byggnaden är:
•
•

Byggnaden visar på en lång kontinuitet och tradition som industribyggnad i ett av
Ulricehamns äldsta hantverks- och industriområden.
Dess ursprungliga karaktär i form av volym, takfall och fönsterindelning.

Skola, affär, vård
Närmaste förskola ligger ca 1,5 kilometer från planområdet. Låg- och mellanstadieskola
finns på ett avstånd om ca 550 meter. Till högstadieskolan är det ca 1 kilometer och
gymnasieskolan är belägen ca 1,5 kilometer från planområdet. Apoteket och
vårdcentralen, Närhälsan, ligger ca 400 meter från planområdet. Folktandvården och
Polisen är lokaliserad inom planområdet.

Skyddsrum
Inom planområdet finns ett skyddsrum inom fastigheten Daltorp 8 och ett inom
fastigheten Daltorp 11.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät och trafik
Planområdet omgärdas av Boråsvägen, Tegelbruksgatan, Lillsjövägen och
Falköpingsvägen. Dalgatan går genom hela planområdet. Tegelbruksgatan, Dalgatan och
Lillsjövägen nyttjas mest av de som har ärenden till och från området. Boråsvägen och
Falköpingsvägen är mer trafikerade vägar.

Gång- och cykelvägar
Befintliga gång- och cykelbanor finns utmed Boråsvägen i planområdets västra gräns och
längs med Falköpingsvägen på den östra delen av planområdet. Båda dessa GC-banor
ingår i centralortens övergripande GC-nät med förbindelse till viktiga målpunkter. En
gång- och cykelbana finns dessutom i norra delen av planområdet utmed Lillsjövägen.
Strax väster om planområdet vid Ulrikaparken finns banvallen, den nedlagda järnvägen,
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som numera är asfalterad. Här kan man cykla hela vägen väster ut till Borås, norr ut till
Falköping och söder ut mot Tranemo.

Kollektivtrafik
I södra delen av planområden, utmed Falköpingsvägen, ligger hållplats Lidl med täta
avgångar till Ulricehamns busstation. I högtrafik har hållplatsen avgångar mot Borås var
20:e minut och bra förbindelser mot Jönköping. På Boråsvägen finns hållplats Dalgatan
med förbindelse mot Falköping.

Parkering
Parkeringsbehoven tillgodoses inom varje separat fastighet.

STÖRNINGAR
Buller
En översiktlig bullerutredning gjord under
2018 visar att längs Falköpingsvägen och
Boråsvägen kan bullernivåer på 60–65
dBA (röd yta) uppkomma. Längs
Lillsjövägen, Dalgatan och
Tegelbruksgatan kan bullernivåer på 55–
60 dBA (orange yta) uppkomma. Orange
färg i bilden nedan markerar de områden
som ligger strax under riktvärdena för en
bra boendemiljö på 60 dBA.

Farligt gods
Ingen utpekad rekommenderad väg för
farligt gods finns i anslutning till
planområdet.
Falköpingsvägen har tidigare varit
rekommenderad primär transportväg för
Karta över bullerkarteringen i planområdet.
Mörkgrön = >40–45 dBA, Ljusgrön = 45–50 dBA, Gul
farligt gods. Under samrådstiden har
=
50–55 dBA, Orange = 55–60 dBA, Röd = 60–65
Länsstyrelsen beslutat om att ta bort
dBA, Lila = 65–70 dBA.
klassificeringen av Falköpingsvägen som
rekommenderad väg för farligt gods. Detta efter en analys, som kommunen gjort, som
visar att det inte finns några troliga målpunkter för farligt gods annat än enstaka
drivmedelsstationer.
Kommunens översiktliga riskanalys från 2019-01-31, visar att transporter till
drivmedelstationer inte innebär tillräckligt med riskbidrag för att leda till
riskreducerande åtgärder. I samråd med räddningstjänsten bedöms inga
riskreducerande åtgärder vara nödvändiga i den aktuella planen, utöver det avstånd som
utgörs av vägens sidoområde mellan Falköpingsvägen och den planerade bebyggelsen.

Luft
I planområdet och området norr om Ätran bedrivs ingen verksamhet som använder
lösningsmedel i någon väsentlig omfattning. Det finns inte heller något utsläpp av
luftföroreningar av betydelse. På fastigheterna inom kvarteret Björnen och fastigheten
Bogesund 1:239 bedrivs idag ingen verksamhet som ger upphov till betydande
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föroreningar av luften. Snickeriet norr om Lillsjön bedöms inte generera störande
luftutsläpp som kan påverka de föreslagna bostäderna i planen.

Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap. MB ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Läs mer i nästa kapitel.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Fastigheterna är kopplade till det allmänna VA-ledningsnätet.

Dagvatten
Dagvatten är kopplat till det kommunala ledningsnätet. Rådande markförhållanden gör
att möjligheten till infiltration på fastigheten är begränsad.

Risk för höga vattenstånd
Planområdet påverkas inte av höga vattennivåer, varken 100-årsflödet, eller 200årsflödet.

Risk för översvämning efter skyfall
Under 2019 har WSP tagit fram en Skyfallskartering över Ulricehamn
”Översvämningsrisk efter skyfall”. Enligt utredningen finns
det inte någon stor risk för översvämningar i samband med skyfall inom planområdet.

El, tele, opto, bredband och värme
El- och teleledningar, samt optokabel finns i, eller i anslutning till planområdet.
Fjärrvärme finns i områdets närhet.

Avfall
Angöring till byggnaderna och tillgängligheten inom området gör det möjligt att hämta
avfall inom planområdet.

Återvinningsstation
En återvinningsstation finns idag i anslutning till planområdet, vid planområdets norra
del.
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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. Detta då planområdet är i anspråkstaget för
verksamheter och inte bedöms inneha några höga naturvärden. I samband med
ombyggnation från industri till bostäder, centrum och service undersöks och åtgärdas
eventuella markföroreningar vilket kommunen ser som positivt. Omvandlingen från
pågående markanvändning till användningsområdet som föreslås i detaljplanen är över
lag något positivt för centrala Ulricehamn.
Samråd har skett med Länsstyrelsen i samband med framtagandet av planprogrammet.

ARTSKYDDSFÖRORDNING
Det bedöms att det inte finns livsmiljöer för någon art i artskyddsförordningen i
området.
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KONSEKVENSBESKRIVNING
HUSHÅLLNING MED MARK OCH VATTEN
Planområdet är sedan tidigare bebyggt för industriverksamhet. Att planlägga marken för
en utökad möjlighet för bostäder, centrum och service innebär en resurseffektiv
hushållning med mark, då befintlig service och infrastruktur kan utnyttjas. Förslaget
innebär ett tillskott av nya bostäder, centrum och service i ett attraktivt centralt läge
vilket minskar resebehovet för de boende. Planförslaget innebär en högre
exploateringsgrad och därmed ett högre utnyttjande av marken.

NATURVÄRDEN
Konsekvenserna av detaljplanens genomförande på naturvärdena är i huvudsak positiva.
En viss negativ effekt kan vara att enstaka träd i allén behöver ersättas i samband med
byggandet av cirkulationsplatsen. Detta är dock av övergående karaktär.

STRANDSKYDD
I och med antagandet av denna detaljplan upphävs strandskyddet för hela planområdet.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT
Kväveoxidhalten inom planområdet som årsmedelvärde år 2040 beräknas till runt 5
mikrogram/ m3. Under årets 7 sämsta dygn beräknas medelhalten vara 6 mikrogram/
m3. Under de 175 värsta timmarna på året förväntas halterna gå upp till 20 mikrogram/
m3. Miljökvalitetsnormerna och miljömålet för kvävedioxid beräknas underskridas.
Partikelhalterna för år 2040 beräknas inom planområdet uppgå till 12 mikrogram/ m3
som årsmedelvärde. Under årets 35 sämsta dygn förväntas det endast bli en marginell
skillnad på halterna jämfört med årsmedelvärdet. Miljökvalitetsnormerna och
miljömålet för PM10 beräknas underskridas.
För mer information läs det bilagda dokumentet Spridningsberäkningar Plan för
Tegelbruket, Ulricehamn, daterad september 2020.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN
Förslag till detaljplan bedöms inte ha en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för
vatten, då dagvatten kommer att renas i filter innan utsläpp till Lillsjön. Den har i sig en
stor renande effekt innan vattnet når Ätran och Åsunden. Den ökade spillvattenmängden
från området bedöms renas i tillräcklig omfattning för att kunna klara
miljökvalitetsnormerna.
Eftersom planområdet ligger inom vattenskyddsområde så ska försiktighet råda vid
schaktning och byggnation. Därför krävs schakttillstånd för markarbeten. Exploatören
ska ha en plan för hur lokala förekomster av föroreningar ska tas om hand.

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP
Vid en eventuell brand är det viktigt att miljöfarligt släckvatten som uppstår samlas upp
och tas om hand. Samlas inte släckvattnet upp och tas om hand kan det utgöra en
betydande miljöbelastning på omgivande vattendrag. Parkeringsgarage bör utformas
utan golvbrunn/dagvattenutlopp eller annat system för att säkerställa att kontaminerat
släckvatten vid en eventuell brand inte når recipienten.
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KULTURMILJÖVÄRDEN
Genomförande av detaljplanen medför att områdets karaktär kommer att förändras.
Från ett industriområde, där det idag bedrivs olika typer av verksamheter, kontor, lager,
handel med mera, till ett bostadsområde med ca 400 lägenheter, livsmedelshandel,
mindre verksamheter blandat med kontor med mera.
Två av de befintliga byggnaderna kommer att bevaras och bidra med arkitektoniska
värden. Att byggnader bevaras skänker en historisk prägel till kvarteret Tegelbruket.

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖVÅRD
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, vilket gör att man särskilt
måste ta hänsyn till stadsbilden för att inte förlora de värden som anges. Riksintressets
fysiska uttryck i Ulricehamns stad omfattar främst stadskärnan samt kvarteren söder
och öster om stadskärnan. ”Ulricehamns stadskärna med i huvudsak medeltida gatunät
och torgbildning med medeltida kyrka och rådhus från 1789 samt småskalig
bebyggelse från 1700-och 1800-talen. Utvidgningsområde från tiden kring sekelskiftet
1900 med terränganpassat planmönster och stora villor.” (Ur
riksintressebeskrivningen Ätrans dalgång P49). Planområdet ligger i utkanten av
stadskärnan och de fysiska uttryck som är särskilt viktiga för riksintressets läsbarhet och
värde (se bild A, S.39). Det är dock viktigt att områdets övergripande karaktär bevaras,
så som kvartersstruktur och vägsträckningar. Kommunen anser att ny bebyggelse, av
den höjd som anges i detaljplanen, inte kommer påverka stadsbilden på ett sätt som
skadar riksintresset. Bostäder i detta läge anses dessutom positivt då det leder till fler
människor som kan bo i och använda servicen i centrum vilket leder till en levande stad.
Då bebyggelsen inom planområdet inte är av större värde för riksintressets uttryck anses
området mer tålig för förändringar. Den nya bebyggelsen i angränsning till Tegelbruket 2
och 6 har medgetts en lägre högsta nockhöjd än den östra delen av planområdet.

LANDSKAPSBILD/STADSBILD
Vid uppförande av nya byggnader kommer alltid en påverkan på stadsbilden att ske. I
Ulricehamn, som är en stad med stora höjdskillnader, blir påverkan än mer tydlig då
många av byggnaderna syns tydligt. Den föreslagna bebyggelsen kommer vara hög men
omväxlande med variation från två till tio våningar. Då det skiljer sig i höjd mellan den
nya bebyggelsen och den befintliga, är påverkan på stadsbilden tydlig. Det är därför
väsentligt att stor vikt läggs på den arkitektoniska utformningen av byggnaderna och
området som helhet. En del är att visa på byggnation i olika tidsepoker, då det möjliggör
för betraktaren att i stadsrummet se historiens olika epoker. Anpassning till den
befintliga bebyggelsen vad gäller fasadmaterial ska eftersträvas. Vidare, bidrar en
variation av höjder till ett dynamiskt uttryck i stadsbilden.
Historiskt har kyrkan haft en dominerande plats i stadsbilden/siktbilden och utgjort ett
landmärke. Den nya bebyggelsen som detaljplaneförslaget föreslår kommer att förändra
stadsbilden/siluetten, särskilt från Falköpingsvägen (väg 46), se bild E, F. Kyrkan
kommer dock fortsättningsvis vara synlig från Åsundens västra strand, se bild B, samt
R40, se bild D, och gamla R40 (idag 1704), se bild C. Den visuella påverkan bedöms som
måttlig, dels då kyrkan inte är lika dominant i siluetten då annan högre bebyggelse
tillkommit och dels för att kyrkan fortfarande kommer vara synlig från andra vyer.
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A:Planomdårdets läge i förhållande till riksintresse för kulturmiljövård. Pilarna visar vart nedan tagna
bilder är tagna ifrån med riktning mot kyrkan.

B: Vy 1 mot staden från Brunnvägen.
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C: Vy 2 mot staden från gamla R40.

D: Vy 3 mot staden från R40.
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E: Vy 4 mot staden från Falköpingsvägen.

PLANSTRIDIG BEBYGGELSE
Rubricerad detaljplan medför att verksamheter och byggnader blir planstridiga.
Eftersom att området både ändrar användnings- och egenskapsbestämmelser. De
berörda verksamheterna och byggnaderna återfinns på fastigheterna Daltorp 11, Daltorp
13, Tegelbruket 6, Tegelbruket 10 och Tegelbruket 11. Verksamheterna och bebyggelsen
blir planstridiga på grund av kommunala intressen om att omvandla området från ett
industri- och volymhandelsområde.
En konsekvens av planstridig bebyggelse är att bygglov för ombyggnation av befintlig
byggnad som strider mot planbestämmelsen inte kan beviljas.

TRAFIK
Detaljplanen innebär att trafikmängden i området kommer att öka, då planen ger
möjlighet för ca 400 bostäder, detaljhandel, hotell och mindre verksamheter, såsom
butiker, kontor och daglig verksamhet med mera.
Områdets centrala läge, närhet till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik innebär att
andelen hållbara resor förväntas bli högre för de boende än för kommunens invånare i
övrigt.
Tabellerna nedan visar trafikflödet 2018 och trolig trafikmängd 2040.

Trafikmängder 2018
Gata

ÅVDT

Tung trafik

Falköpingsv, öster Bogesundsg
Falköpingsv, väst Bogesundsg
Boråsvägen, norr Strandg
Boråsvägen, vid Ätran
Lillsjövägen
Dalgatan

11 800
10 800
7 600
6 900
1 050
800

8%
9,2 %
7,5 %
6,9 %
10 %
-
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Tegelbruksgatan

950

-

Gata

ÅVDT

Tung trafik

Falköpingsv, öster Bogesundsg
Falköpingsv, väst Bogesundsg
Boråsvägen, norr Strandg
Boråsvägen, vid Ätran
Lillsjövägen
Dalgatan
Tegelbruksgatan

16 200
14 800
10 200
9 400
3 200
2 200

9,2 %
9,5 %
7,8 %
7,1 %
5,5 %
5%

Troliga trafikmängder 2040

BULLER
De tillkommande bostäderna förväntas öka trafiken i området. Detta kommer leda till en
förändring av bullernivåerna. En ändring från industri till bostäder och centrum
förväntas även minska den tunga trafiken till området.
Vid byggnation på området kommer buller tillfälligt att uppstå.

STÖRNINGAR FRÅN INDUSTRIVERKSAMHET
I planområdet och området norr om Ätran bedrivs inte sådan verksamhet som påverkar
boendemiljön eller bidrar till att olägenheter uppstår. Här bedrivs ingen verksamhet som
använder lösningsmedel i någon väsentlig omfattning. Det finns inte heller något utsläpp
av luftföroreningar av betydelse. På fastigheterna inom kvarteret Björnen och fastigheten
Bogesund 1:239 bedrivs idag ingen störande verksamhet. Snickeriet norr om Lillsjön
bedöms inte ha störande luftutsläpp som kan påverka de föreslagna bostäderna i planen.
På sikt ska detta område omvandlas till centrum och bostäder i enlighet med gällande
planprogram.

NOLLALTERNATIV
Ett nollalternativ innebär att området fortsätter att utgöra industrimark, enligt gällande
detaljplaner. Det kommer således inte vara möjligt att utveckla området till en bland
stad med bostäder, centrum och service, då rådande planförutsättningar inte medger
det. Dessutom uteblir vinsterna med fler bostäder i attraktiva och centrala områden,
med närhet till service.
Det finns ett politiskt mål om en befolkningsökning om 5% till år 2025. Tillförseln av
cirka 400 lägenheter, i ett centralt läge i Ulricehamn, innebär ytterligare ett steg i
riktningen mot att uppfylla detta politiska mål.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
INLEDNING
Denna del av planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan är till för att
förtydliga detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. Detaljplanens bindande
föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelser.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag detaljplanen får laga kraft. Vald
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet.
Under genomförandetiden har fastighetsägare rätt att efter ansökan om bygglov få bygga
i enlighet med planen. Detaljplanen får inte ändras eller upphävas före
genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det.
Dock är det tillåtet att ändra eller upphäva detaljplanen om ändringen är nödvändig på
grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunde förutses vid den
ursprungliga planläggningen, enligt 4 kap. 39 § PBL. Detaljplanen gäller även efter
genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter
som uppkommit genom planen kan beaktas.

Tidplan genomförande
Genomförande, allmän plats
Projektering allmän plats:

2021–2022

Utbyggnad av med mera:

2022–2023

Genomförande, kvartersmark
Marktilldelning, kommunägd mark:

2023–

Fastighetsbildning:

2022–

Byggnad:
Brandstation

2022–

Tidplanen är preliminär då bland annat kommunens beslut om antagande av detaljplan
kan överklagas.

Markägoförhållanden
Bogesund 1:86, 1:92, 1:93, 1:329 och Daltorp 9 ägs av kommunen. Övriga fastigheter
inom planområdet är i privat ägo.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår även av den till detaljplanen hörande
fastighetsförteckningen.
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Kommunen äger de röda ytorna inom planområdet.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för
utbyggnad samt för framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet.
Allmän plats inom planområdet innefattar GATA, VÄG och NATUR.
Anläggningar inom kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad, samt kostnader för framtida drift och
underhåll av anläggningar inom kvartersmarken för de ändamål som anges i
detaljplanen. Fastighetsägaren ansvarar även för rivning av befintlig byggnation samt
eventuella saneringsåtgärder för att möjliggöra för exploatering. Ansvaret omfattar
samtliga anläggningar inom kvartersmark.
Tekniska anläggningar
Ulricehamns Energi AB (UEAB) ansvarar för utbyggnaden, samt kostnaden för drift och
underhåll av det allmänna VA-ledningsnätet, dagvattensystem, elnät och eventuellt
optofiber samt fjärrvärme.

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och berörda fastighetsägare innan
detaljplanen antas och får laga kraft. Det primära syftet med ett exploateringsavtal är att
reglera kommunens respektive berörds fastighetsägares åtagande i samband med
genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalen ska i huvudsak reglera följande
punkter:
-

Områden som ska överföras. Anges närmare under ”Fastighetsrättsliga
konsekvenser” i genomförandebeskrivningen.

-

Fördelning av kostnader för utbyggnad och ombyggnad av allmän platsmark. Anges
närmare under rubriken ”Gator och trafik” i genomförandebeskrivningen.

-

Säkerhet för åtagandena enligt avtalet. Anges närmare under rubriken ”Gator och
trafik” i genomförandebeskrivningen.
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-

Åtaganden vad gäller markföroreningar m.m. Anges närmare under rubriken
”Markmiljö” i genomförandebeskrivningen.

-

Konsekvenser av att detaljplanen genomförs med stöd av exploateringsavtal. Anges
närmare under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser” i genomförandebeskrivningen.
Rådighetsinskränkningen i form av rivningsförbud och underhållsbestämmelsen
som berör fastigheterna Tegelbruket 2 och 6. Anges närmare under rubriken
”Kulturvärden” i genomförandebeskrivningen.

-

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för planens
genomförande. De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och
rättighet.

Förändrad fastighetsindelning
Fastighetsbildning krävs för att fastighetsindelningen ska överensstämma med
detaljplanen.
Kvartersmark
Del av den kommunägda fastigheten Bogesund 1:92, som utgör kvartersmark (BCD) i
planen, ska överföras till den angränsande fastigheten Daltorp 11 genom
fastighetsreglering, se figur 1 på bilden nedan. Markområdet belastas av en allmän
huvudledning för dricksvatten. Om ledningen ska vara kvar så ska utrymmet för
ledningen säkras med avtalsservitut alternativt ledningsrätt innan undertecknandet av
avtal avseende marköverföringen. Marköverföringen och ersättningen för marken ska
regleras i ett exploateringsavtal. Ägaren till fastigheten Daltorp 11 ansöker om
fastighetsreglering hos Lantmäteriet och bekostar åtgärden.
Vidare ska kvartersmark med ändamålet transformatorstation (E1) avstyckas från den
kommunägda fastigheten Daltorp 9 och bilda en egen fastighet, se figur 2 på bilden
nedan. Kommunen ansöker om avstyckningen hos Lantmäteriet och bekostar åtgärden.
Övriga fastighetsbildningsåtgärder avseende kvartersmark söks och bekostas av
respektive fastighetsägare.
Allmän platsmark
Kommunen äger all allmän platsmark inom planområdet. Någon
fastighetsbildningsåtgärd erfordras således inte.
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Figur 1 ska överföras från fastigheten Bogesund 1:92 till fastigheten Daltorp 11 medan figur 2
ska avstyckas från fastigheten Daltorp 9.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Kommunen bedömer att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för att kunna
genomföra detaljplanen. Om behovet uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser
införas senare genom ändring av detaljplan.

Rättigheter
Fastigheterna Daltorp 11 och 13 belastas av avtalsservitut avseende allmänna vatten- och
avloppsledningar, se röd yta på bilden nedan. Ledningarna kommer att behöva flyttas
från fastigheterna till angränsande allmän platsmark för att marken ska kunna
exploateras i linje med detaljplanen. Den allmänna platsmarken inryms inom den
kommunägda fastigheten Bogesund 1:92. Fastighetsägarna och ledningshavaren får
förhandla om villkoren för omläggningen av ledningarna.
Markområdet som avses överföras från den kommunägda fastigheten Bogesund 1:92 till
den privatägda fastigheten Daltorp 11 belastas av en allmän huvudledning för
dricksvatten. Om ledningen ska vara kvar så ska utrymmet för ledningen säkras med
avtalsservitut alternativt ledningsrätt innan undertecknandet av avtal avseende
marköverföringen. Ledningshavaren ansvarar för att säkerställa utrymmet för den
aktuella ledningen med avtalsservitut alternativt ledningsrätt innan markområdet
överförs. Tillåten exploatering enligt detaljplanen kan medföra att ledningen behöver
flyttas. Berörda fastighetsägare och ledningshavaren ska då förhandla om villkoren för
omläggningen av ledningen.
GRANSKNING

46

Ledningshavare har möjlighet att lägga ner nya allmännyttiga underjordiska ledningar
inom u-områdena (u1) på kvartersmarken inom detaljplanen. Ledningshavaren ansvarar
för att säkerställa att erforderligt utrymme upplåts för ledningen med avtalsservitut
alternativt ledningsrätt.

Avtalsservitut som belastar fastigheterna
Daltorp 11 och 13 (röd yta).

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighet

Fastighetsrättsliga
konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser för
fastighetsägare
Kostnader

Bogesund
1:92
Kommunägd

Daltorp 9
Kommunägd
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Intäkter

Föreslås avstå cirka
350 m2 kvartersmark
(BCD) av fastigheten
till Daltorp 11 genom
fastighetsreglering

Ersättning för
kvartersmark

Upplåtelse av utrymme
för allmän
huvudledning för
dricksvatten

Ersättning för
upplåtelse av
utrymme för
allmän
huvudledning för
dricksvatten

Föreslås avstå cirka
106 m2 kvartersmark
(E1) till en ny fastighet
genom avstyckning

Fastighetsbildning
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Daltorp 11
Privatägd

Föreslås erhålla cirka
350 m2 kvartersmark
(BCD) från fastigheten
Bogesund 1:92 genom
fastighetsreglering

Fastighetsbildning

Upphörande av
avtalsservitut rörande
allmänna vatten- och
avloppsledningar

Kostnad för flytt av
allmänna vatten- och
avloppsledningar.
Kostnad för flytt av
allmän VA-ledning.

Flytt av allmän VAledning som omfattas
av avtalsservitut.

Kostnad för inköp av
kvartersmark

KULTURVÄRDEN
Inom detaljplanen finn det två byggnader som är utpekade i
kulturmiljövårdsprogrammet. Byggnaderna inryms inom fastigheterna Tegelbruket 2
och Tegelbruket 6. Hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värde har tagits genom att
de i detaljplanen skyddas med rådighetsinskränkning i form av rivningsförbud samt
varsamhetsbestämmelse.
Ägarna till fastigheterna som berörs av rivningsförbudet kan ha rätt till ersättning från
kommunen för den ekonomiska skada som bestämmelsen medför. Rätten till ersättning
gäller endast om den skada som rivningsförbudet innebär är betydande i förhållande till
värdet av den berörda delen av fastigheten.
Ersättningsfrågan ska regleras och hanteras i exploateringsavtal mellan ägarna till de
berörda fastigheterna och kommunen.

MARKMILJÖ
Fastighetsägarna ska i samband med byggnation inom planområdet ha beredskap samt
en plan för att hantera eventuell förekomst av lokala föroreningar i jord och grundvatten.
Detta eftersom att planområdet ligger inom skyddszon för vattenskyddsområde.
Provtagning visar att det finns förhöjda halter av kvicksilver i en punkt, på fastigheten
Daltorp 8. I samband med mark- eller rivningsåtgärder ska fastighetsägaren säkerställa
att föroreningens utbredning fastställas genom provtagning och förslag på
saneringsåtgärd tas fram.
Provtagningar har inte gjorts under befintliga byggnader inom planområdet. Misstanke
finns dock att dessa äldre industribyggnader kan innehålla vissa skadliga ämnen både i
bottenplattan och i byggnadselement/isolering. I samband med rivning av husen
ansvarar fastighetsägaren för att en provtagningsplan upprättas för att säkerställa att
inga skadliga föroreningar sprids eller finns kvar efteråt.
I samband med rivningslov och miljöbesiktning för Daltorp 11 ska fastighetsägaren
säkerställa så att extra uppmärksamhet läggs på halogenerade lösningsmedel och
eventuella spår efter halogenerade lösningsmedel.
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DISPENSER OCH TILLSTÅND
Vid anläggandet av en ny cirkulationsplats behöver några träd i allén flyttas alternativt
tas bort och återplanteras på annan plats i området. Allén omfattas av generellt
biotopskydd. Kommunen ansvarar för att en ansökan om dispens från
biotopskyddsbestämmelserna skickas in till Länsstyrelsen. Dispens från
biotopskyddsbestämmelserna har erhållits.
Hela planområdet ligger inom primärt och sekundärt vattenskyddsområde. Det innebär
att vissa former av byggnation som schaktning, pålning och underjordsarbete m.m. inte
får ske utan tillstånd från miljö- och byggnämnden. Respektive fastighetsägare inom
planområdet ansöker om samt bekostar tillståndet.

TEKNISKA FRÅGOR
Gator och trafik
Cirkulationsplats
Den utökade exploateringen inom planområdet medför att korsningen mellan
Falköpingsvägen och Lillsjövägen kommer att behöva byggas om av kommunen till
cirkulationsplats, med separat högersvängfält från norr på Falköpingsvägen mot
Lillsjövägen respektive från väster på Lillsjövägen mot Falköpingsvägen.

Planerad cirkulationsplats på Falköpingsvägen.

Ombyggnation av del av gata
En del av Dalgatan, mellan kvarteret Daltorp och kvarteret Tegelbruket, planeras att
byggas om av kommunen till gångfartsområde för att minska genomfartstrafiken och
skapa en tryggare boendemiljö där utemiljön formas utifrån de oskyddade trafikanternas
villkor.
Fördelning av kostnad för utbyggnation och ombyggnation inom allmän platsmark
Kommunen avser att, genom exploateringsavtal, ta ut en exploateringsavgift från
berörda fastighetsägare inom detaljplanen för utbyggnaden av cirkulationsplatsen samt
ombyggnationen av del av Dalgatan till gångfartsområde. Anläggningsåtgärderna är
nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Exploateringsavgiften bestäms
utifrån den byggrätt eller nytta som respektive fastighetsägare får genom detaljplanen.
Anläggningsåtgärderna inom allmän platmark tillgodoser hela stadsdelen Bronäs och
inte bara området som omfattas av detaljplanen. Det medför att fastigheterna inom
detaljplanen enbart ska finansiera 60 % av kostnaderna för anläggningsåtgärderna.
Resterande 40 % ska bekostas av fastighetsägarna som äger fastigheter utanför
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detaljplanen inom stadsdelen Bronäs i samband med planläggningen av det området.
Exploateringsavgiften ska även då bestämmas utifrån den byggrätt eller nytta som
respektive fastighetsägare får genom detaljplanen.
Den planerade exploateringen i stadsdelen Bronäs medför att cirkulationsplatsen måste
byggas ut för att klara av den nya trafiksituationen. Cirkulationsplatsen medför dock
vissa nyttigheter på ett övergripande plan för det kommunala vägnätet. Nyttigheterna
uppgår till 20 % av den totala kostnaden för cirkulationsplatsen, vilket medför att
fastigheterna inom stadsdelen Bronäs enbart ska betala 80 % av kostnaden för
cirkulationsplatsen. Resterande del av kostnaden ska finansieras av kommunen.
Fastighetsägarna ska ställa säkerhet till kommunen för de kostnader som
fastighetsägarna ansvarar för enligt exploateringsavtalet. Garantierna utformas i
enlighet med kommunens riktlinjer för exploateringsavtal.

Området som kostnaderna för anläggningsåtgärder
ska fördelas inom.

Vatten, avlopp och dagvatten
Det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA) är utbyggt i anslutning till planområdet. I
nu gällande detaljplan korsas fastigheterna Daltorp 11 och 13 av ett u-område som
inrymmer huvudledningar för VA. Utrymmet för ledningarna är sedan tidigare
säkerställt med avtalsservitut. För att möjliggöra ytterligare byggnation på de berörda
fastigheterna avses VA-ledningarna att flyttas österut, till vägområdet. Eventuell
ytterligare utbyggnad kommer att utredas vidare och detaljprojekteras.
En huvudledning för dricksvatten är lokaliserad på fastigheterna Bogesunda 1:92 samt
Daltorp 13. Marken som berörs utgör enligt detaljplanen kvartersmark för bland annat
bostadsändamål. Det kan krävas att ledningen behöver flyttas från kvartersmarken till
angränsande vägområde för att marken ska kunna bebyggas.
Dagvattenhanteringen sker till det kommunala dagvattennätet vilken bedöms som
fungerande. Fördröjning av dagvatten uppmuntras.
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Flytten av ledningarna som omnämns ovan bekostas av berörda fastighetsägare.
Kostnaderna för utbyggnaden av VA-nätet i övrigt finansieras genom uttag av avgift från
berörda fastighetsägare.

Parkering
Parkering ska anordnas inom respektive fastighet. Med tanke på den höga
exploateringen som detaljplanen medger bör parkering ske i underjordiska garage eller
parkeringshus för att nyttja marken effektivt. Gemensamma parkeringslösningar för
flera fastigheter är också tänkbart. Beslut om antal parkeringsplatser och cykelparkering
inom planområdet tas i bygglovsskedet med bakgrund i gällande parkeringsnorm.
Parkeringsgarage bör utformas utan golvbrunn/dagvattenutlopp eller annat system för
att säkerställa att kontaminerat släckvatten vid en eventuell brand inte når recipienten.

El, tele, bredband och fjärrvärme
Detaljprojektering och utbyggnad av el, tele, bredband och fjärrvärme genomförs av
ansvarigt bolag. Kostnaderna för utbyggnaden av ovannämnda finansieras genom uttag
av avgift från berörda fastighetsägare.

Grundläggning
Innan grundläggning utförs ska bortschaktning av organiska jordlager ske inom
byggnadsytorna samt inom anslutande hårdgjorda ytor. Återfyllning utförs med
friktionsjord eller sprängsten.
Lätta och mindre sättningskänsliga områden kan grundläggas utan särskilda åtgärder.
Tyngre byggnader samt byggnader som är känsliga för sättningar/sättningsdifferenser
kommer att kräva viss grundförstärkning, till exempel pålning.
Generellt bör bebyggelse inte uppföras utan närmare undersökning av de lokala
grundläggningsförhållandena.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomisk bedömning
Kommunen får ekonomisk täckning för planarbetet genom att respektive fastighetsägare
inom planområdet betalar en planavgift som motsvarar dennes andel av kostnaden för
framtagandet av detaljplanen. Planavtal har tecknats mellan kommunen och
fastighetsägarna till fastigheterna Daltorp 11, Tegelbruket 8, 10 och 11. Det innebär att
ingen planavgift ska utgå för dessa fastigheter i samband med bygglovsärende. För
övriga fastigheter inom planområdet tas planavgiften ut i samband med bygglovsärende.
Kommunen får kostnader för utbyggnation och ombyggnation av anläggningarna inom
allmän plats. Dessa åtgärder finansieras bland annat av fastighetsägarna inom
planområdet i förhållande till den nytta som fastigheten har av detaljplanen.
Finansieringen säkerställs genom att fastighetsägarna betalar en exploateringsavgift i
överensstämmelse med framtaget exploateringsavtal innan detaljplanen antas och får
laga kraft. Fastighetsägarnas betalning av exploateringsavgiften innebär att de har
uppfyllt sina skyldigheter att betala gatukostnaderna som härrör till detaljplan.
Kommunen får även utökade kostnader för drift och underhåll av tillkommande vägytor.
Fastighetsägarna bekostar samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken, vilket
bland annat innefattar kostnaden för flytt av ledningar, lovpliktiga åtgärder,
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saneringsåtgärder, lantmäteriförrättningar, anslutningsavgifter för el, tele/bredband, VA
och fjärrvärme.
Detaljplanen har sammantaget en värdehöjande påverkan på fastigheterna inom
planområdet, då detaljplanen medför att exploateringsgraden inom respektive fastighet i
väsentlig grad höjs samt att framförallt bostäder tillåts. Rådighetsinskränkningen i form
av rivningsförbud som avser fastigheterna Tegelbruket 2 och 6 kan ha en viss negativ
påverkan på fastigheternas värde. Värdepåverkan bedöms dock vara marginell beaktat
byggnadernas skick.
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ARBETSGRUPP
I arbetet med detaljplanen har medverkande tjänstemän varit:
Rasmus Karlsson, planarkitekt
Ebba Wisborg, planarkitekt
Gustav Axell Johansson, planarkitekt
Lars Stokka, stadsarkitekt
Ann Stockzelius, plantekniker
Johan Persson, infrastruktur- och trafikplanerare
Fredrik Larsson, exploateringsingenjör
Viktoria Oscarsson, kart- och mätningstekniker
Sara Bjerenius, miljö-/hälsoskyddsinspektör
Pär Norgren, sft. enhetschef
Johan Lundström, Ulricehamns energi AB
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MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

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