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LÄSANVISNING 
Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i 
förslaget och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i 
planområdet. För att få en övergripande förståelse över planområdet inleds 
dokumentet med en introduktion som ger en inblick över platsens förutsättningar. 
Därefter följer förslaget på förändring. Efter förslaget framställs tidigare 
ställningstaganden rörande planområdet, dokumentet avslutas med en mer 
ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen 
upplever något som oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få 
mer bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande planhandlingar: 

 Plankarta (A2) med bestämmelser, skala 1:1000 
 Planbeskrivning med konsekvensbeskrivning, genomförandebeskrivning och 

illustration 
 
Utredningar till grund för detaljplanen: 

 Geoteknisk utredning (2021-09-30) 
 Miljökontroll Bogesund 1:86 (2021-12-22) 
 Bullerkartläggning Ulricehamns kommun år 2018 (2019-01-10) 
 Fastighetsförteckning (2022) 
 Riskbedömning avseende drivmedelsförsäljning inom Osdal 1 (2021) 
 Spridningsberäkning för partiklar (2021)  
 Skyfallskartering (2019) 
 Dagvattenutredning (2021-12-07) 
 Marknadsplatsen Trafikutveckling (2018-12-03) 
 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning och en mer effektiv 
markanvändning av fastigheterna Tullen 10 och en del av Bogesund 1:86. 
Förtätningen planeras ske genom att möjliggöra för bostäder, kontor och 
centrumverksamheter. Genom att förtäta planområdet kan stadskärnan med 
Storgatan som huvudstråk ges möjlighet att kopplas samman med 
utvecklingsområdet Bronäs, syftet med rubricerad detaljplan blir då att stärka och 
tydliggöra stråket mellan de båda delarna i staden.  

Detaljplanen syftar även till att ge förutsättningar för en bättre trafiklösning. Det 
planeras ske genom ett utökat vägområde som möjliggör för bättre trafikflöde i ett 
av stadens mest trafikerade område. Det utökade vägområdet planeras ges plats i 
planområdets norra del, främst då inom fastigheten Daltorp 9. 

PROCESS 

Planprocessen kommer att genomföras med ett standardförfarande. Enligt 5 kap. 7 § 
plan- och bygglagen (PBL) ska myndigheter, fastighetsägare, föreningar, enskilda 
m.fl. som har ett väsentligt intresse av planen få möjlighet att lämna synpunkter på 
planförslaget. Synpunkter på planförslaget 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 för detaljplanearbete 

Följande översiktliga tidplan gäller för detaljplanen: 
Samråd   kvartal 1, 2022 
Granskning kvartal 4, 2022 
Antagande  kvartal 2, 2023 

Antagen detaljplan som fått laga kraft beräknas till kvartal 2, 2023. 

Genomförandet av planen bedöms inledas kvartal 3, 2023. 
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PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet ligger centralt i Ulricehamn strax 
norr om det som kan ses som stadens 
stadskärna. Området för detaljplanen omfattar 
tre fastigheter. I söder består planområdet av 
fastigheten Tullen 10 och i norr av fastigheten 
Daltorp 9, mellan dessa fastigheter återfinns en 
del av den kommunala fastigheten Bogesund 
1:86. Den del av Bogesund 1:86 som återfinns 
inom planområdet kallas i folkmun för 
Marknadsplatsen vilket har gett detaljplanen 
dess arbetsnamn. Marknadsplatsen har inför 
arbetet med detaljplanen funktionen som 
parkeringsplats och saknar helt byggnader. Det 
är således här den största förtätningen inom 
planområdet kommer ske.  

Totalt omfattar planområdet en yta av cirka 2,37 
ha varav cirka 0,42 ha hör till Tullen 10, cirka 
0,47 ha hör till Daltorp 9 och cirka 1,48 ha hör 
till den del av Bogesund 1:86 som återfinns inom 
planområdet.  

Bild 1. Fastigheter inom planområdet. 

 

Bild 2. Planområdets läge och utbredning markerat i rött. 
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Markägande 
Fastigheten Tullen 10 ägs av Ulricehamns sparbank. Fastigheterna Daltorp 9 samt 
Bogesund 1:86 ägs av Ulricehamns kommun. 

Ställningstagande för planområde 
Planområdet är till största delen anpassat efter fastighetsgränser, några undantag 
finns då vägar korsar området samt med hänsyn till angränsande 
detaljplanegränser. I väst följer planområdet fastighetsgränsen för Bogesund 1:86 
vilken går längsmed Boråsvägen i nord-sydlig riktning. På liknande sätt följer 
planområdet fastighetsgränsen för Bogesund 1:86 i öster, här längsmed 
Bogesundsgatan. I söder följer planområdet fortsatt Bogesundsgatan och tangerar 
här mot fastighetsgränserna till kv. Skansen samt kv. Svalan. I norr anpassas 
planområdet mot angränsande detaljplan för Tegelbruksområdet. 

PLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap Miljöbalken (MB), som rör grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.  

MB 4 kap 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. 

Enligt MB 5 kap ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Planområdet ligger i ett redan ianspråktaget område 
och detaljplanen bedöms inte leda till negativ påverkan på uppställda 
miljökvalitetsnormer. Se vidare under ”Konsekvensbeskrivning”. 
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DETALJPLANENS INNEBÖRD 
PLANBESTÄMMELSER 
Användning av mark och vatten  
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 

VÄG 
Den norra delen av Marknadsplatsens parkeringsplats tillsammans med de delar av 
Strandgatan och Falköpingsvägen som ingår i planområdet planläggs som VÄG. 
Syftet är att marken ska ges en hög framkomlighet för fordonstrafik. Således 
planeras det inte här för parkeringar eller att trafik ska ha sitt mål intill vägen, vilket 
är förenligt med användningsbestämmelsen VÄG. För att främja framkomlighet för 
fordonstrafik möjliggörs det inom användningen VÄG även för mindre tunnlar eller 
broar för gång- och cykeltrafik.  

TORG 
Användningen säkerställer en öppen plats ämnad för platsbildning samt passage 
mellan Bogesundsgatan och Boråsvägen i planområdets mellersta del.  

GATA 
Den del av Bogesundsgatan och Boråsvägen som ingår i planområdet planläggs som 
GATA. Planläggning av de befintliga gatorna som GATA syftar till att säkerställa 
dess rådande funktion. 

Kvartersmark 

B – Bostäder 
Användningen möjliggör för utveckling av bostäder i ett centrumnära läge och 
bidrar till en förtätning i enlighet med översiktsplanen, planprogrammet och således 
detaljplanens syfte. Bestämmelsen syftar till att tillåta nuvarande bostäder i 
sparbankstornet i planområdets södra del och även möjliggöra för nya bostäder på 
Marknadsplatsen samt i den norra delen av fastigheten Tullen 10. Bestämmelsen har 
stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 
 
C – Centrum 
Bestämmelsen tillåter centrumverksamheter och planläggs inom all kvartersmark 
inom planområdet. Bestämmelsen motiveras utifrån syftet med detaljplanen vilket 
är att marken inom planområdet planeras för att bli en förlängning av stadskärnan 
och dess tillhörande verksamheter. Genom att möjliggöra för centrumverksamheter 
kan planområdets funktion koppla ihop gågatan i söder med Tegelbruksområdet i 
norr som även de möjliggör för centrumverksamheter. Användningen är även i linje 
med det framtagna planprogrammet som finns över området. Bestämmelsen har 
stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 
 
K – Kontor  
Bestämmelsen tillåter kontor och planläggs inom all kvartersmark inom 
planområdet. Syftet är att tillåta befintlig kontorsverksamhet inom Tullen 10 samt 
skapa flexibilitet inom planområdet genom att möjliggöra det inom all 
kvartersmark. Användningen är även i linje med det framtagna planprogrammet 
som finns över området. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 
 

B

K

GATA

VÄG

TORG

C
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25–45

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  
Användning 

e1 Minst 75% av bottenvånings fasadlängd ska användas för 
centrumverksamhet eller bostadskomplement, dock ej förråd. Med bottenvåning 
åsyftas den nedersta uppförda våningen i markplan, dvs. över eventuellt källarplan. 
Bottenplan kan vara av typen suterrängvåning. Syftet med bestämmelsen är att 
säkerställa lokaler för olika verksamheter i bottenplan vilket ämnar ge variation och 
liv åt gaturummet. Bestämmelsen bidrar då till att stärka stråket norrut från 
Grodparken. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 11 § 1 st. 1 p. 

Omfattning 
Högsta nockhöjd. För att reglera höjden på byggnader används bestämmelser om 
högsta tillåtna nockhöjd angivet i meter över havet. Bestämmelsen har syfte att 
reglera en varierad byggnadshöjd inom planområdet. Inom Marknadsplatsen ges 
den nordöstliga hörnet högst nockhöjd för att sedan trappas ner mot söder och 
väster. Höjderna är generellt satta för att anpassa planområdet till omkringliggande 
stadsmiljö där sparbanksbyggnadens höjd är normgivande. Höjden inom den norra 
delen av fastigheten Tullen 10 är förutom med hänsyn till sparbanksbyggnaden satt 
för att säkerställa siktlinjer för det bakomliggande kvarteret Kvarnlyckan.  
Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 11 § 1 st. 1 p. PBL. 

Marken får inte förses med byggnad. Prickad mark reglerar att marken inte får 
förses med byggnad. Syftet med bestämmelsen är att reglera så att en önskad 
omfattning av byggnader följs som i sin tur bidrar till planens syfte med att länka 
samman stadskärnan med utvecklingsområdet Bronäs. Bestämmelsen reglerar så att 
innergårdar, öppna platsbildningar samt passager inom planområdet säkerställs.  
Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 11 § 1 st. 1 p. PBL. 

Takvinkel får vara mellan angivna värden. Bestämmelsen reglerar så att ny 
bebyggelse inom Marknadsplatsen uppförs med taklutning. Syftet med 
bestämmelsen är att säkerställa så att ny bebyggelse utformas med hänsyn till de 
befintliga omkringliggande kvarteren Krämaren och Kvarnlyckan. 
Egenskapsbestämmelsen går i linje med det framtagna planprogrammet över 
området. 
Den norra delen av fastigheten Tullen 10 planläggs inte med bestämmelsen. 
Motiveringen till det är att ge möjligheten till ett platt tak vilket på ett bättre sätt 
harmoniserar med det befintliga Sparbankshuset. 

e21200 Största byggnadsarea är angivet värde i kvadratmeter inom egenskapsområdet. 
Bestämmelsen syftar till att reglera största möjliga byggnadsarea ur ett placerings 
perspektiv flexibelt sätt inom egenskapsområdet. En reglering av byggnadsarea 
säkerställer yta för platsbildning och där med förutsättningar för gång- och 
cykelstråk igenom området. Värdet är satt högre än befintlig byggnad och möjliggör 
således för ytterligare tillbyggnad av denna.  

Utformning 

f1 Bottenvåningens bjälklag ska ansluta till marknivå i den omfattning 
centrumverksamhet krävs enligt bestämmelsen e1. Rumshöjd på bottenvåningen ska 
då vara minst 3,5 meter. Bestämmelsen syftar till att öka kontakten mellan inne och 
ute vilket också kan bidra till ökad trygghet. Rumshöjden säkerställs i bestämmelsen 
för att skapa en tydlig sockelvåning med ändamålsenlig rumshöjd. Bestämmelsen 
har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 

Utfart 
Körbar förbindelse får inte anordnas. Bestämmelsen reglerar ut- och infarter inom 
planområdet. Förbudet syftar till ett skapande av ökad trafiksäkerhet samt till ett 
jämnare trafikflöde. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 9 § PBL. 
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 Utförande 
b1 Underjordisk byggnad får finnas. Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för 

befintlig samt kommande byggnadsverk under mark planlagd som prickmark. 
Bestämmelsen bidrar till en effektiv markanvändning. Bestämmelsen har stöd i 4 
kap. 16 § 1st 1p. PBL. 

b2  Planterbart gårdsbjälklag med ett lägsta planteringsdjup om 0,3 meter. 
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för planterbara innergårdar ovan 
underjordiskt parkeringsgarage vilket kan öka rekreationsvärden samt skapa ytor 
för dagvattenhantering på innergården. Ett planterbart gårdsbjälklag möjliggör för 
till exempel uppförande av växtbäddar och gräsbeklädda torr-dagvattendammar 
vilket kan fördröja samt ha en viss reningseffekt på dagvattnet. Bestämmelsen har 
stöd i 4 kap. 16 § 1st 1p. PBL. 

b3 Minst en utrymningsväg ska finnas som inte vetter mot Boråsvägen. Bestämmelsen 
fungerar som en säkerhetsåtgärd och syftar till att säkerställa att det vid en eventuell 
olycka i koppling till den befintliga drivmedelsförsäljningen på fastigheten Osdal 1 
finns en tillgänglig utrymningsväg i alternativ riktning. Bestämmelsen har stöd i 4 
kap. 16 § 1st 1p. PBL. 

b4 Ventilation ska centralstyras och tilluftsdon ska placeras på tak eller fasad som 
vetter bort från Boråsvägen. Bestämmelsen syftar till att säkerställa god luftkvalité 
för de byggnader som möjliggörs via planläggning inom 50 meter från befintlig 
drivmedelsförsäljning. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 16 § 1st 1p. PBL. 

Varsamhet 
k1 Varsamhetsbestämmelse anger att egenskapsområdet innefattar byggnad av 

kulturhistoriskt samt arkitektoniskt värde. Då befintlig bebyggelse inom fastigheten 
Tullen 10 har ett kulturmiljövärde har en varsamhetsbestämmelse angivits för att 
skydda dess karaktär och kulturmiljövärde. Ursprungliga inslag skall bevaras, ilagas 
och kompletteras så långt möjligt är. Underhåll och ändringar skall göras med 
varsamhet om byggnadens originalkaraktär, exempelvis avseende fasadkomposition, 
materialval, proportioner, detaljlösningar och färgsättning. Vid åtgärder som berör 
exteriör ska antikvarisk sakkunnig medverka.  

 Även den ursprungliga trappan längs byggnadens norra fasad innefattas av 
varsamhetsbestämmelsen. Den ska då skyddas både för sin karaktär och sin 
funktion som passage mellan Bogesundsgatan ner till Boråsvägen. Skärmtaket ovan 
trappan är ett senare tillskott och tillåts tas bort alternativt omgestaltas i samklang 
med byggnadens ursprungliga karaktär. 

 
Tillägg skall utformas med utgångspunkt i byggnadens originalkaraktär avseende 
utformning, material, detaljlösningar mm. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 16 § 1 st. 
2p. PBL. 
 
Störningsskydd 
Fastigheterna är bullerutsatta. Buller från vägar ska inte överskrida 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 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 ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 12 § 1 st. 1p. PBL. 
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Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen får laga kraft. Innan 
genomförandetiden har gått ut får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot 
berörda fastighetsägares vilja. Det 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, ändra eller upphäva en detaljplan. Detta 
ska då ske i enlighet med relevant förfarande. Om ingen ny detaljplan tas fram 
fortsätter den befintliga att gälla. Planen är giltig fram till den dag då den upphävs 
eller ersätts av en ny. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 21 § PBL. 

Ändrad lovplikt, fastighetsplan 
Bygglov krävs även för exteriöra förändringar. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 15 § 1 
st. 1 p. PBL.  

Strandskydd 
Strandskyddet är upphävt inom planområdet. Se planbeskrivningen under rubriken 
Strandskydd. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 17 § PBL. 

Huvudmannaskap 
Ulricehamns kommunen är huvudman för allmän plats. Bestämmelsen har stöd i 4 
kap. 7 § PBL. 
 

a1



SAMRÅD   12 

ILLUSTRATION OCH VOLYMSTUDIE 

 

Illustration 1. Illustrationen visar ett exempel på den maximala byggrätten som tillåts i detaljplanen. 
Ljusgrå=befintlig byggnad, grönblå = ny tillåten maximal utbyggnad. 
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Illustration 2. Volymstudie med tillhörande solstudie som visar ett exempel på den maximala byggrätten 
som detaljplanen medger och hur skuggbildningen faller klockan 15:00 vid sommarsolståndet. 

 

 

 

Illustration 3. Volymstudie med tillhörande solstudie som visar ett exempel på den maximala byggrätten 
som detaljplanen medger och hur skuggbildningen faller klockan 15:00 vid höstdagjämningen. 
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Natur och kultur 
Mark & vegetation 
Detaljplanen möjliggör för att öka grönytor på platsen då den stora allmänna 
parkeringen istället kan ersättas med gröna innergårdar på kvartersmark. 

Vid anläggandet av ny cirkulationsplats samt exploatering av den östra delen av 
Marknadsplatsen behöver några träd i allén flyttas alternativt tas bort och 
återplanteras på annan plats inom eller i anslutning till planområdet. För en sådan 
åtgärd krävs en dispens från biotopskyddet.  

Kulturmiljövärden 
Inom planområdet saknas de värden som riksintresset för kulturmiljövård avser 
skydda. Möjlig påverkan på kulturmiljövärden kan ske om ny bebyggelse innebär 
visuell effekt på de angränsande bebyggelseområdena. Ny bebyggelse ska därför 
förhålla sig till de kulturmiljövärden som finns i anslutning till området gällande 
skala och volym. Vid eventuell konflikt mellan tänkt exploatering och riksintressena 
ska det som riksintressena avser skydda prioriteras.  

Kvarteret Tullen 10 med dess byggnadskomplex är utpekat i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram. Sparbankshuset i Ulricehamn är att betrakta som en 
särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad och omfattas som sådan av 
förvanskningsförbudet enlig plan- och bygglagen. Hänsyn till byggnaden har tagits 
genom att den skyddas i detaljplanen med varsamhetsbestämmelse. 

Värdebärande egenskaper för byggnaderna är bland annat: 

 Byggnadskomplex med kvartersstruktur med en blandad användning. 

 Fasadkomposition med vertikal verkan i högdel och horisontell verkan i lågdel. 
Vertikalt monterade rektangulära stenskivor, rätblockiga murpelare samt 
vertikala glasade fasadsektioner på högdel gentemot horistonellt monterade 
rektangulära stenskivor, horisontellt glasad fasadsektion samt avsaknad av 
murpelare på lågdel. 

 Slutna gavelfasader. 

 Förskjutningar i fasadlivet: indragna sockelvåningar och balkonger, indragen 
takterrass samt utskjutande mittrisaliter. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 
Placering och utformning 
Daltorp 9 

Detaljplanen föreslår att marken inom fastigheten Daltorp 9 ges till förmån för den 
nya trafiklösningen och planläggs således som VÄG. Befintlig bebyggelse inom 
fastigheten blir då planstridig. Eftersom befintliga byggnader inom fastigheten inte 
bedöms ha några kulturmiljövärden och således inte skyddas i detaljplanen tillåts de 
därmed att rivas.  

Del av Bogesund 1:86 (Marknadsplatsen) 

Intentionen är att skapa en halvsluten till helsluten kvartersstruktur där stor vikt 
ligger i att skapa ett tydligt stråk för att länka samman stadskärnan med 
utvecklingsområdet Bronäs. Förutom kvartersstrukturen förstärks kopplingen med 
hjälp av höjd på byggnader vilket skapar och förstärker siktlinjerna i och genom 
området. Detaljplanen möjliggör en varierande nockhöjd i området från +186 upp 
till +201 meter över havet, vilket motsvarar cirka fyra till åtta våningar. Inom 
Marknadsplatsen tillåts byggnader med användningen centrum- och 
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kontorsverksamheter samt bostäder. Marknadsplatsens västra del ligger i nära 
anslutning till en befintlig verksamhet där drivmedelsförsäljning bedrivs. En 
bedömning av risker och skyddsavstånd kopplat till detta finns under rubriken 
”Störningar från angränsande drivmedelsförsäljning”. 

Tullen 10 

Södra delen av fastigheten Tullen 10, vilket benämns som hus A och B (se bild 3) 
planläggs på så sätt att befintlig byggnad blir planenlig samt regleras med 
varsamhetsbestämmelse, k1. Vid renovering och ändring är det viktigt ur 
varsamhetssynpunkt att förhålla sig till byggnadens arkitektoniska teman avseende 
ursprunglig utformning. Viktigt är att bevara ursprungliga karaktärsdrag och att 
eventuella nya tillägg görs med hänsyn till 
befintliga värden. En utbyggnad av 
sockelvåningen mot väster i form av inglasning 
av ytan under lågdelens, hus B, befintliga 
skärmtak och passagen under högdelens, hus A, 
övre plan är möjlig, Det förutsatt att utbyggnad 
utformas med hänsyn till de två 
byggnadsvolymernas förskjutning gentemot 
varandra samt högdelens inbördes förskjutning 
med mittrisalit. Utbyggnaden vid lågdelen bör 
placeras något indraget i förhållande till 
skärmtaket. De fyra rätblockiga pelarna med 
stenbeklädnad bör fortsatt vara synliga delar av 
fasad vid utbyggnad av högdelens sockelvåning.  

Den norra delen, vilket benämns som hus C, 
tillbyggdes senare och regleras inte med 
varsamhetsbestämmelse, k1. Eftersom 
byggnaden inte bedöms ha några 
kulturmiljövärden och således inte skyddas i 
detaljplanen tillåts de därmed att rivas. Hus C 
möjliggörs i detaljplanen till att byggas högre än 
befintlig byggnad.                       Bild 3. Hus A, B & C inom Tullen 10. 

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, kontor och andra centrumverksamheter 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. Byggnation inom området kan även skapa underlag för ett tryggare stadsliv 
i omkringliggande områden. 
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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.  

Grundläggning 
Med hänsyn till planerade byggnaders utformning med varierande byggnadshöjder, 
eventuell utformning med källare/suterrängplan samt förekommande jord är 
grundläggning med friktion- eller spetsburna pålar mest sannolik grundläggning. 

Generellt bör bebyggelse inte uppföras utan närmare undersökning av de lokala 
grundläggningsförhållandena. 

Verksamheter  
Detaljplanen tillåter verksamhet som ryms inom beteckningen C -Centrum samt K 
– Kontor inom all mark planlagd som kvartersmark. 

Strandskydd 
Enligt 7 kap 18g § MB återinträder strandskyddet om detaljplanen ersätts med en ny 
detaljplan. Detaljplanen föreslår att strandskyddet upphävs för hela planområdet. 
Som särskilda skäl för upphävande av strandskydd åberopas p. 1, 2 och 5 enligt MB 
7 kap. 18 c §.  

1. området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. 

Motivering: Planområdet är sedan tidigare bebyggt och saknar helt orörd 
mark.  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen 

Motivering: Planområdet är avskilt från närmsta strandlinje av både vägar 
och byggnader i flera led.  

5. området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området. 

Motivering: Detaljplanen möjliggör för en ny förbättrad trafiklösning i 
stadens mest trafikerade vägsträcka. Planområdet inrymmer centralt belägen 
mark som kan nyttjas för att förtäta staden med bostäder och andra för 
platsen lämpade verksamheter. 
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GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät och trafik 
Ett av planens syfte är att möjliggöra för en bättre trafiklösning för ökat trafikflöde. 
Det är då främst cirkulationsplatsen i korsningen Bogesundsgatan och 
Falköpingsvägen som planen tillåts ge större plats. Plats till den nya trafiklösningen 
ges på bekostnad av den befintliga bebyggelse som återfinns på fastigheten Daltorp 
9. De delar av Bogesundsgatan, Strandvägen och Boråsvägen som återfinns inom 
planområdet planläggs likt vad befintliga detaljplaner gör. 

 

Illustration 4. Illustration på planerad ny trafiklösning. 

Tabell 1 nedan visar att området kommer att tillföras ytterligare trafik utöver den 
allmänna trafiktillväxten (listad under förutsättningar på sida 30) till följd av 
utbyggnad av nya bostadsområden, där utbyggnad av Marknadsplatsen bara är en 
del. 

Tabell 1 

Trafikmängder 2040. Beräknat efter utbyggnad 
av nya bostadsområden. 
Gata ÅVDT Tung 

trafik 
Falköpingsvägen, öster Bogesundsgatan. 16 200 9,2 % 
Falköpingsvägen, väst Bogesundsgatan. 14 800 9,5 % 
Boråsvägen, norr Strandgatan 10 200 7,8 % 
Boråsvägen, syd Strandgatan 8 600 5,0% 
Bogesundsgatan  18 800 8,9% 

 

Utfart och staket 
Utfartsförbud förläggs runt stora delar av kvartersmarken inom planområdet. Hela 
östra sidan av kvartersmarken mot Bogesundsgatan förses med utfartsförbud med 
undantag för ett släpp där det planläggs för den befintliga in och utfarten till 
parkeringsplatsen i norra delen av fastigheten Tullen 10. Vidare regleras 
utfartsförbud mot det som planläggs som VÄG samt den norra delen av Boråsvägen. 
Utfartsförbudet syftar till en ökad trafiksäkerhet samt till ett jämnare trafikflöde.  
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Gång- och cykelvägar 
Då detaljplanen möjliggör för en ny trafiklösning för fordonstrafik påverkas de 
befintliga gång- och cykelvägarna som finns i anslutning till det aktuella området. 
För att leda vidare gång- och cykeltrafikanter igenom den nya trafiklösningen är 
målet att detta ska ske på ett säkert sätt, vilket kan göras med vägundergångar. Se 
illustration 4 för en alternativ lösning av gång- och cykelvägar inom området för den 
nya trafiklösningen. Bogesundsgatan med fortsättning norrut längs med Boråsvägen 
utgör ett huvudstråk får cykeltrafiken i 
Ulricehamn. I VGR:s cykelpotentialstudie 
från 2018 är sträckan det stråk inom 
kommunen med överlägset störst 
potential för cykelpendling till och från 
arbetet. Planen möjliggör för utveckling av 
framkomlighet och säkerhet för cyklister i 
stråket. 

Den befintliga trappan som löper 
längsmed sparbankshusets norra fasad är 
en del av byggnadens originaluppförande 
och skyddas via bestämmelse, k1. Trappan 
har en viktig funktion i att koppla samman 
noden vid Bogesundsgatan ner mot 
platsbildningen på västra sidan av 
fastigheten Tullen 10 och vidare mot 
Boråsvägen. 

Stadskärnan med Storgatan som 
huvudstråk ska ges möjlighet att via 
planområdet kopplas samman med 
utvecklingsområdet Bronäs. För att 
åstadkomma detta på ett attraktivt och 
tydligt sätt kan befintliga gång- och 
cykelvägar längsmed Boråsvägen samt 
Bogesundsgatan stärkas genom en 
kvarterstruktur inom marknadsplatsen. 
Beroende på bebyggelsestruktur inom 
Marknadsplatsen kan ett gång- och 
cykelstråk även möjliggöras centralt 
igenom området. Det ställer emellertid 
stort krav på gestaltning och struktur på 
kvarteret för att uppnå en attraktiv 
passage. Se bild 4 för möjliga flödesvägar.     Bild 4. Gång- och cykelstråk. 

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 parkeringsdäck för att nyttja 
marken effektivt. 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. 

Planområdet återfinns inom det som parkeringsnormen klassar som zon 2-centrala 
Ulricehamn. Beroende på zon ändras parkeringstalet samt eventuell möjlighet till 
reducering av den samma. Genom ett flertal åtgärder kan parkeringstalet reduceras, 
inom zon 2 kan följande åtgärder möjliggöra detta: 
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 Anordnande av bilpool 
 Uppförande av smålägenheter 
 Samnyttjande mellan bostäder och verksamheter 
 Eget initiativ 

 
För att kunna göra nämnda avsteg från parkeringsnormen krävs alltid en skriftlig 
ansökan från exploatören/fastighetsägaren. I vissa fall behövs en särskild utredning 
för att beräkna parkeringstalet. Ett av skälen där en särskild utredning kan bli 
aktuell är vid förtätningsområden. En bedömningsgrupp inom miljö och 
samhällsbyggnad handlägger ansökan och lämnar en rekommendation som sedan 
miljö och byggnadsnämnden fattar beslut om.  
 
Parkering inom Marknadsplatsen 

Vid en maximal utbyggnad av vad detaljplanen medger inom Marknadsplatsen 
erfordras cirka 190 parkeringsplatser. Antalet parkeringsplatser kan med hjälp av 
nämnda åtgärder reduceras. Enligt framtaget planprogram bör parkering ske i 
underjordiskt garage eller parkeringshus för att nyttja marken effektivt. 

Parkering inom Tullen 10 

Då byggnaden inom Tullen 10 planläggs och skyddas med varsamhetsbestämmelse 

samt att en ökad byggrätt inom fastigheten är en del av detaljplanens syfte, att 
förtäta staden, ska en bedömningsgrupp besluta om ytterligare reducering i enlighet 
med kapitel 10.6 i gällande parkeringsnorm är möjlig.  

Detaljplanen möjliggör för marken där 
befintliga hus C är beläget att bebyggas upp till 
en nockhöjd om 197 m öh. (se bild 5). Enligt 
gällande parkeringsnorm och utan reducering 
skulle det för varje plan, 1200 m2, krävas 
följande tillskott på parkeringsplatser inom 
fastigheten beroende på vilken användning som 
tillskapas: 

Bostäder - 10 parkeringsplatser/plan. 

Centrumhandel - 40 parkeringsplatser/plan. 

Kontor - 21 parkeringsplatser/plan.  

Bild 5. Mark där befintliga hus C är 
beläget på plankartan. 
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STÖRNINGAR 
Buller 
Det planeras inte för några störande verksamheter inom planområdet. 

Enligt den framtagna trafikbullerkarteringen är området utsatt för höga 
bullernivåer. Ny bebyggelse ska utformas så att bullernivåerna inte överskrider 
riktvärdena. En planbestämmelse om vilka värden som måste följas vid 
bostadsbyggande finns i plankartan. Genom placering/storlek på lägenheterna och 
eventuellt med hjälp av så kallade tekniska lösningar så kan riktvärdena följas. 

Störningar från angränsande drivmedelsförsäljning 
Då planområdet angränsar till en fastighet där drivmedelsförsäljning bedrivs har 
riskreducerande åtgärder vid en eventuell olycka från verksamheten inarbetats i 
detaljplanen. Detaljplanen reglerar så att byggnader inte kan uppföras på ett 
närmare avstånd än cirka 35 meter ifrån drivmedelsstationen. Tillåten bebyggelse 
inom 50 meter från drivmedelsstationen planläggs med b4, minst en utrymningsväg 
ska finnas som inte vetter mot Boråsvägen och b5, ventilation ska centralstyras och 
tilluftsdon ska placeras på tak eller fasad som vetter bort från Boråsvägen. 
Bestämmelserna grundar sig i den framtagna riskbedömningen avseende 
drivmedelsförsäljning inom Osdal 1.  

Drivmedelsverksamheten bedöms inte medföra ytterligare störningar så som buller, 
lukt och ljus mera än vad omgivningen runt planområdet i stort redan gör. 
Ytterligare bestämmelser har därför inte tillförts plankartan inom 50 meter från 
drivmedelsverksamheten. 

 

Bild 6. Angivna avstånd från drivmedelstationen i förhållande till detaljplanen. 

Farligt gods  
Detaljplanen möjliggör inte för någon verksamhet som innebär att farligt gods ska 
transporteras till planområdet. I samråd med Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund bedöms inga riskreducerande åtgärder vara nödvändiga 
inom planområdet med hänsyn på farligt gods på omkringliggande vägar. 
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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 det som möjliggörs i planen. 

Dag- och dräneringsvatten 
Dagvattenledningar från respektive fastighet inom planområdet bör förses med 
avstängningsmöjlighet innan de ansluter till det kommunala systemet. En hög 
rening bedöms vara viktigt då planområdet ligger inom primärt 
vattenskyddsområde. Anläggande av genomsläppligt gårdsbjälklag bidrar till en viss 
renande samt fördröjande effekt på dagvattnet.  

Släckvattenhantering 
För att säkerställa en god hantering av släckvatten bör det vidare finnas 
avstängningsmöjligheter vid samtliga diken och ledningar som rinner mot Åsunden. 
På så vis kan släckvattnet samlas upp innan den når recipienten vilket är av stor vikt 
då området ligger inom primärt vattenskyddsområde. Av samma anledning är det 
viktigt att eventuellt släckvatten tas om hand innan det infiltreras i marken  

Utformning av detta behöver studeras i senare skede. Det är även viktigt att 
släckvatten inte kan avledas ytledes direkt till Åsunden utan möjlighet till 
avstängning och kontroll.  

Avfall 
Dragväg mellan avfallsutrymme och uppställningsplats för sopbil bör inte överstiga 
10 meter. Angöringsplats som innebär backning för sopbil bör undvikas. För 
flerbostadshus bör avstånd mellan byggnadens entré och avfallsutrymme inte 
överstiga 50 meter. 
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STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
Den gällande översiktsplanen för Ulricehamns kommun (antagen av 
kommunfullmäktige 2015-10-29) anger att området ligger inom utvecklingsområdet 
för centrum, inom 1000m från eventuellt stationsläge. Utvecklingen av 
Marknadsplatsen påverkas inte av placeringen av en eventuell station. Avsnittet i 
Översiktsplanen fokuserar främst på utveckling av bostäder men nämner även att 
kompletterande service behövs för att få ett attraktivt och bra centrum. Utformning 
av detaljplanen ligger i linje med översiktsplanen. 

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN 
Den fördjupade översiktsplanen för Ulricehamn, Växtplats Ulricehamn, antogs av 
kommunfullmäktige 2008-05-26. Den anger området kring Marknadsplatsen som 
viktig för utveckling av centrum men att det är viktigt att Marknadsplatsen får ha kvar 
sin användning som parkering.   

Detaljplanen kommer gå emot den fördjupade översiktsplanen i att den vill behålla 
området som parkeringsplats. Däremot går detaljplanen i linje med den fördjupade 
översiktsplanen då den vill skapa en plats för utveckling av stadens centrum. 

ULRICEHAMN 2040 
Den nya översiktsplanen Ulricehamn 2040 anger att området för detaljplanen ska 
möjliggöras för exploatering som syftar till att utveckla tätorten för bostäder och 
verksamheter. På så sätt skapas förutsättningar att tillgodose de allmänna intressena 
om bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt en god ekonomisk 
tillväxt och effektiv konkurrens. 

PROGRAM FÖR PLANOMRÅDET 
Planprogram Bronäs, marknadsplatsen och entré Ulricehamn 

Planområdet ligger inom det planprogram som togs fram 2017 för stora delar av den 
norra infarten till Ulricehamns centrum. I det ingår Marknadsplatsen i delområde 1 
där kontor och centrumverksamheter med möjlighet till bostäder ska utvecklas. 
Planprogrammet anger att en tät kvartersstruktur förordas som kan hålla ute 
störningar från vägar samt skapa väl definierade platser. Höjden på husen ska vara 
varierande och anpassas till terrängen och Sparbankens höjd ska vara normgivande.  

Gestaltningen av byggnaderna ska vara varierande samtidigt som de tar inspiration 
och anpassas till omgivande arkitektur. Ett sammanhang kan skapas genom att knyta 
ihop kvarter med hjälp av gestaltning. Harmonisering med befintliga byggnader och 
förstärkning av kulturmiljön är av stor vikt. Det är viktigt att fasadssättning förstärker 
och kompletterar befintliga material och detaljer. Taken på tillkommande byggnader 
ska också utformas med hänsyn till de befintliga, därför är sadeltak och brutet tak i 
olika variationer att föredra. Platta tak, sågtak, motfallstak och välvt tak bör undvikas. 
Takterrasser för att nyttja vyn mot Åsunden kan med fördel uppföras men bör inte ta 
upp hela takytan. 

Boråsvägen förbi Marknadsplatsen och Norra- och Södra Kullagatan ska anpassas till 
gångtrafik och människors rörelsemönster i området, bilen ska här vara underordnad. 

Grodparken och Marknadsplatsen ska bli målpunkter för människor genom arkitektur 
eller verksamheter som leder människor till platsen.  
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KULTURMILJÖVÅRDSPROGRAMMET 
I Ulricehamns kulturmiljövårdsprogram från år 2002 beskrivs byggnaden inom 
fastigheten Tullen 10 som storskalig i förhållande till övrig bebyggelse, och utgör en 
port in till centrum och är ett obestridligt landmärke i staden. Byggnadskomplexet 
är till största del uppfört mellan åren 1964–65 och speglar modernismens principer 
genom byggnadens geometriska kroppar. Det högre huset har två skivor vilka är 
inbördes förskjutna i höjd och sidled för att understödja den vertikala riktningen. 
Kvarteret utgör en anläggning med torg, bank, affärer, boende och parkering. Ett 
kommersiellt centrum som i sin funktion knyter an till den gamla marknadsplatsen, 
som vid tiden för arbetet med detaljplanen utgör områdets parkeringsplats. 

RIKTLINJER FÖR STADSBYGGNAD 
Kommunens riktlinjer för stadsbyggnad förordar en tät stad där garage förläggs 
under mark. Stadens naturliga sluttning mot Åsunden ska användas vid ny 
bebyggelse, förslagsvis med terrassering och suterränghus. Naturvärden ska i första 
hand bevaras och i andra hand kompenseras. 

DETALJPLAN 
Vid starten av detaljplanearbetet bestod det aktuella planområdet av åtta olika 
detaljplaner. Genomförandetiden för samtliga berörda detaljplaner har passerat. 
Den äldsta av dem är en ändring av stadsplanen upprättad år 1957. Den senaste 
planen inom området är från år 2015. De vid planstart gällande 
användningsbestämmelserna inom planområdet var; 

Allmän platsmark 
P-PLATS, GATA, PARK och VÄG 

Kvartersmark 
B-bostäder, H- detaljhandel, A- allmänt ändamål och J-industriändamål. 

Detaljplaner som släcks 
När rubricerad detaljplan får laga kraft släcks följande planer: 

 Ändring av stadsplan för 
kvarteret Tullen i 
Ulricehamns stad (1965) 

 Ändring av detaljplan för del av 
Marknadsplatsen i 
Ulricehamn (1988) 

 Ändring av detaljplan för en del 
av Tullen 10 (1995) 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. Detaljplanemosaik över området. 
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VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Planområdet ligger inom primärt vattenskyddsområde vilket kräver hänsyn och 
skyddsåtgärder. Schaktning och grävning i mark för anläggningsarbeten får inte ske 
utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. 
Schaktningsarbeten och markarbeten på en sammanhängande yta som är mindre än 
200 m² eller underhåll av markledningar omfattas inte av tillståndskravet. 

STRANDSKYDD 
Enligt MB 7 kap råder generellt strandskydd 100 meter vid sjöar och vattendrag för 
att tillgodose allmänhetens tillgång till friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för 
växt och djurlivet. För sjön Åsunden är strandskyddet utökat till 300 meter. 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 7 kap 18g§ gäller strandskyddet åter, om 
detaljplanen ersätts med en ny detaljplan. 

PARKERINGSNORM 
För ny bostadsbebyggelse och verksamhet ska parkering anordnas inom respektive 
fastighet i enlighet med Ulricehamns kommuns parkeringsnorm. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 
Mark och vegetation 
I stort stiger marknivån från norr mot söder och öster. I den norra delen i anslutning 
till brandstationen uppgår marknivåerna till mellan +170 och +173 m ö.h. Utmed 
Boråsvägen stiger markytan från +173 m ö.h. i norr till + 179 m ö.h. i söder. Inom 
parkeringsytan mellan Boråsvägen och Bogesundsgatan stiger marknivån från +173 
m ö.h. i nordväst till +177 m ö.h. i sydöst. Bogesundsgatan stiger från +173 m ö.h. 
och når som högst +184 m ö.h. vid korsning med Jönköpingsvägen. Därefter sjunker 
marknivån någon meter till plangränsens sydöstra hörn. Mellan Bogesundsgatan 
och parkeringsytan tas nivåskillnaden upp av en slänt i den norra delen. För 
resterande del tas nivåskillnaden upp av befintliga byggnader och murar. 

Planområdet utgörs av hårdgjord mark bestående av asfalterade parkeringsytor 
samt två större byggnadsvolymer. Utmed gatorna inom planområdet finns rader av 
planterade träd. Enstaka planterade träd finns även inne på Marknadsplatsens 
parkeringsplats. 

Markföroreningar 
Enligt länsstyrelsens EBH-stöd finns det potentiellt förorenad mark i fastigheten 
Daltorp 9 i planområdets norra del. Platsen har tidigare använts som bilverkstad 
med tillhörande drivmedelsförsäljning. Marken är inte riskklassad.  

Efter en geoteknisk utredning av planområdet påträffades att jordlagren inom 
planområdet generellt utgörs av fyllning med 0,5 à 3 m tjocklek ovan naturligt avsatt 
jord. Fyllnadsmassorna skickades för analys där det i en av de tre analyserade 
samlingsproverna påträffades svagt förhöjda halter av medeltunga och tunga alifater 
i nivå med de generella riktvärdena för KM (känslig markanvändning). De svagt 
förhöjda alifathalterna på ca 1 meters djup i provpunkt 21M02 överensstämmer 
med noterad lukt vid provtagningen och bedöms härröra från ett mindre lokalt 
dieselläckage. Inga andra föroreningsparametrar har rapporterats över de generella 
riktvärdena utöver det nämnda samlingsproverna. 
 
I samband med schaktning vid kommande byggentreprenad bör den 
lokala dieselföroreningen avgränsas och grävas bort för omhändertagande hos 
godkänd mottagare. I övrigt visar den nu genomförda miljökontrollen att det 
provtagna materialet inte innehåller några förhöjda halter av tungmetaller, PAH 
eller oljeföroreningar. 
 
Bedömning är därför, utifrån analysresultat och observationer i 
fält vid den geotekniska undersökningen, att fyllnadsmassorna, frånsett ovan 
nämnda lokala dieselförorening, inom området inte ger upphov till risker för 
människors hälsa eller miljön med avseende på föroreningsinnehåll. 
 

Geoteknik- och Geohydrologiska förhållanden 

Geoteknik 
I detaljplanearbetet har en geoteknisk utredning tagits fram. Utredningen 
resulterade i att stabilitetsförhållandena inom planområdet ska ses som goda och 
tillfredställande för både befintliga och blivande förhållanden.  

Jordlagren inom planområdet utgörs generellt av fyllning med 0,5 till 3 meter 
tjocklek ovan naturligt avsatt jord. Fyllningens sammansättning är heterogen men 
består huvudsakligen av sand med inslag av mulljord, lera, silt och grus. 
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Med hänsyn till planerade byggnaders utformning med varierande byggnadshöjder, 
eventuell utformning med källare/suterrängplan samt förekommande jord är 
grundläggning med friktion- eller spetsburna pålar mest sannolik grundläggning. I 
samband med detaljprojektering ska kompletterade geotekniska undersökningar 
utföras för aktuell byggnad med dess specifika utformning, såsom källarvåning eller 
motsvarade. Undersökningen syftar till att utgöra underlag för bedömning av påltyp 
och pållängd samt ge underlag till dimensionering av pålar och temporära 
konstruktioner. 

Geohydrologi 
I planområdet har grundvattenytan mätts i två filterbestyckade rör installerade i 
friktionsjorden under de ytliga ler- och siltlagren, placerade i södra respektive norra 
sidan av den stora parkeringsytan. Mätningarna visar vid korttidsmätning under 
augusti och september 2021 på en grundvattenyta kring mellan +167 till +168 m öh., 
dvs mellan 7,5 och 9 meters djup. Detta stämmer även väl överens med mätningar 
utförda sydväst och sydöst om planområdet där en lågt belägen grundvattenyta 
mätts under juni och augusti år 2017 och 2019 och under februari år 2018. 

Grundvattennivåerna i jorden bedöms ligga lägre än eventuella källarplan. Med 
hänsyn till utförda grundvattenobservationer bedöms inte schakt för källare eller 
dränering utmed källare medföra någon risk för omgivningspåverkan med avseende 
på grundvattennivån. 

Historik 
Enligt äldre kartor över platsen har där inte funnits någon bebyggelse utan varit en 
öppen plats. I tidigt skede användes platsen som betesmark för att sedan under 
stadens expansion i början av 1900-talet fungera som en plats för handel med både 
varor och kreatur. Sista hälften av 1900-talet har platsen fungerat som 
parkeringsplats samt en plats där ytkrävande event har kunnat äga rum. 

Radon 
Enligt kommunens radonriskkartering ligger planområdet inom låg- samt 
normalriskområde för radon. Det då marken består av lera och övervägande morän.  

Med anledning av de varierande mätresultat som konstaterats i närområdet med 
avseende på radongas ska det förutsättas att byggnader där människor 
stadigvarande vistas utförs med radonsäker grundläggning om inte annat kan 
påvisas. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och 
vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. 

  

Bild 8. Radonriskkartering. 
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Risk för höga vattenstånd 
Planområdet riskerar inte att översvämmas vid höga vattenstånd från sjön Åsunden. 
Det eftersom sjöns högsta beräknade vattennivå ligger på +166 m öh och 
planområdets lägsta punkt ligger på +170 m öh.  

Risk för höga vattenstånd efter skyfall 
WSP har på uppdrag av Ulricehamns kommun tagit fram en tätortsövergripande 
skyfallskartering. Karteringen visar att området inte löper någon hög risk att 
drabbas av översvämning vid ett framtida 100-årsregn, det varken efter torra- som 
blöta förhållanden. Se bilagd utredning för kartering.  

Naturvärden 
Förutom de träd som utgör en allé runt om Marknadsplatsen innefattar marken 
inom planområdet inga övriga naturvärden. 

Kulturmiljövärden 
Detaljplaneområdet omfattas av riksintresset för kulturmiljövård för Ätrans 
dalgång. Riksintressen för kulturmiljövård syftar till att skydda värden mot påtaglig 
skada. Inom planområdet saknas de värden som riksintresset för kulturmiljövård 
avser skydda. Möjlig påverkan på rikssvärden kan ske om ny bebyggelse innebär 
visuell effekt på de angränsande bebyggelseområdena. Ny bebyggelse ska därför 
förhålla sig till de riksvärden som finns i anslutning till området gällande skala och 
volym. Vid eventuell konflikt mellan tänkt exploatering och riksintressena ska det 
som riksintressena avser skydda prioriteras. Stadskärnan, söder om området, 
motsvarar fornlämningen L1963:1037 (RAÄ-nr 65:1) som är stadslagret efter 
Bogesund, vilket är Ulricehamns medeltida föregångare. 

Sparbankshuset är upptagen i kommunens kulturmiljövårdsprogram från år 2002 
och ska skyddas i detaljplanen då den besitter stora kulturhistoriska värden och är 
ett landmärke i staden. 

Rekreation 
De närmsta parkerna i förhållande till planområdet är Grodparken, Stureparken och 
Ulrikaparken. Grodparken ligger i direkt anslutning till planområdets sydvästra del. 
Till Stureparken samt Ulrikaparken är avståndet cirka 150 meter från planområdets 
södra respektive norra del. I Stureparken och Ulrikaparken finns lekytor för barn. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 
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BEBYGGELSE OCH SERVICE 
Bebyggelse 
Daltorp 9 
I planområdets norra del återfinns en byggnadsvolym inom fastigheten Daltorp 9. 
Byggnadsvolymen inrymmer veterinärstation, bilverkstad samt en brandstation, (se 
bild 9). Byggnaden inom fastigheten är inte upptagen i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram och bedöms inte inneha sådana värden att den är 
motiverad att skydda. 
 

 

Bild 9. Befintlig bebyggelse inom fastigheten Daltorp 9, planområdets norra del. 

Marknadsplatsen (del av Bogesund 1:86) 

Inom fastigheten Bogesund 1:86 i nära anslutning till fastigheten Tullen 10 finns en 
mindre byggnad innehållandes allmänna toaletter. Byggnaden bedöms inte inneha 
sådana värden att den är motiverad att skydda. 

 

Bild 10. Befintlig byggnad inom fastigheten Bogesund 1:86, planområdets mellersta del. 
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Tullen 10 

Inom fastigheten Tullen 1o i planområdets södra del finns ett byggnadskomplex med 
olika sorters handel, restaurang och kontorsverksamheter. Ulricehamns sparbank är 
med sina sju våningar den mest framstående verksamheten. Byggnadskomplexet 
inom Tullen 10 delas in i 3 delar, hus A, B och C (se bild 11). Hus A, högdelen vars 
nocköjd är inmätt till + 198,5 m ö.h., och 
Hus B, lågdelen, består av två 
rektangulära rätblock där A är ställd på 
högkant och B ligger utsträckt i nord-
sydlig riktning. Taken är platta och saknar 
markerad takfot. Blockvolymerna är 
sammansatta i det nordöstliga hörnet av A 
och det sydvästliga hörnet av B vilket 
bryter upp byggnadskomplexet med flera 
förskjutningar i sidled. Förskjutningarna 
förstärks med en bred mittrisalit mot 
väster på hus A, som löper över 7 av 
volymens 8 våningar. Hus A och B 
förefaller planstridig mot gällande 
detaljplan.  

Hus C består av en lägre byggnad som 
innehåller ytor för garage och handel. 
Taket på hus C utgörs av ett 
parkeringsdäck för bankens kunder och 
personal, med infart från Bogesundsgatan. 
Hus C är en senare tillbyggnad än de 
övriga delarna och bedöms således inte 
innefatta några kulturmiljövärden. 

Byggnadskomplexet inom Tullen 10 är 
upptagen och beskrivs i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram från (2002).       Bild 11. Byggnadskomplex inom Tullen 10. 

 

Bild 12. Befintlig bebyggelse inom fastigheten Tullen 10, planområdets södra del. 
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Skola, vård 
Närmaste förskola ligger ca 750 meter från planområdet. Även låg- och 
mellanstadieskola finns inom liknande avstånd. Till högstadieskola samt 
gymnasieskola är det cirka 1 kilometer från planområdet. Apotek och vårdcentral 
finns strax utanför planområdets södra del. Folktandvård och en polisstation är 
lokaliserad strax norr om planområdet. 

STRANDSKYDD 
För sjön Åsunden är strandskyddet utökat till 300 meter. Strandskyddet sträcker sig 
från strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. Planområdet ligger således till 
stora delar inom strandskyddsområde. I gällande detaljplaner är strandskyddet 
upphävt.  

Enligt MB (1998:808) 7 kap 18 g § gäller strandskyddet åter, om detaljplanen ersätts 
med en ny detaljplan. Därav ska skäl för upphävande av strandskydd på nytt 
motiveras i detaljplan. 

GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät och trafik 
Boråsvägen och Bogesundsgatan löper längs med planområdets västliga respektive 
östliga del. I norr skär Falköpingsvägen igenom planområdet och möjliggörs i 
detaljplanen att breddas för att ge möjlighet till en bättre trafiklösning. Där 
Falköpingsvägen korsar Boråsvägen och Bogesundsgatan är en av stadens mest 
trafikerade vägsnitt med en beräknad årsdygnstrafik (ÅTD) på cirka 13 300 fordon. 
Planområdet avslutas i norr mot Dalgatan. Samtliga gator och vägar inom området 
har en högsta tillåtna hastighet på 40 km/h.  

Tabell 2 

Trafikmängder 2018 
Gata ÅVDT Tung 

trafik 
Falköpingsvägen, öster om Bogesundsgatan 11 800 8,8 % 
Falköpingsvägen, väst om Bogesundsgatan 10 800 9,2 % 
Boråsvägen, norr Strandgatan 7 600 7,5 % 
Boråsvägen, syd Strandgatan 5 500 5,0% 
Bogesundsgatan 12 300 8,8% 

 

Tabell 3 

Prognos trafikmängder 2040 
Gata ÅVDT Tung 

trafik 
Falköpingsvägen, öster Bogesundsgatan. 15 100 10,7 % 
Falköpingsvägen, väst Bogesundsgatan. 13 800 11,2 % 
Boråsvägen, norr Strandgatan 9 700 9,2 % 
Boråsvägen, syd Strandgatan 7000 6,2% 
Bogesundsgatan  15 700 10,7% 

 

Beräkningarna från Marknadsplatsens trafikutveckling (2018) visar att befintligt 
trafiksystem kommer att bli överbelastat och att trafiken kommer att stå helt stilla 
under i första hand eftermiddagarna. 
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Den västra cirkulationsplatsen i korsningen mellan Strandgatan, Boråsvägen och 
Falköpingsvägen har tillräcklig kapacitet att fungera med beräknade trafikmängder 
år 2040. 

Den östra cirkulationsplatsen kommer att vara överbelastad under eftermiddagens 
maxtimma med växande köer på i första hand Bogesundsgatan. Även 
Falköpingsvägen västerifrån kommer vara överbelastad och trafiken i den västra 
cirkulationsplatsen blockeras. 

Om trafikökningen mellan år 2018 till 2040 förutsätts ske helt linjärt kommer 
problemen med växande köer kring cirkulationsplatserna vara akuta omkring år 
2027–2028. 

Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelbanor finns längs samtliga vägar och gator inom planområdet. Dessa 
GC-banor ingår i centralortens övergripande GC-nät med förbindelse till viktiga 
målpunkter. Ett gångstråk återfinns även i centrala delarna av planområdet och 
löper längs den västra sidan av byggnaderna i söder, gångstråket slutar emellertid 
när den når den stora parkeringen på Marknadsplatsen. Strax väster om 
planområdet vid Ulrikaparken finns banvallen, den nedlagda järnvägen, som 
numera är asfalterad. Här kan man cykla hela vägen väster ut till Borås, norr ut till 
Falköping och söder ut mot Tranemo. 

Kollektivtrafik 
Inom planområdet återfinns en busshållplats, den är belägen på Bogesundsgatan 
och har namnet Sparbanken. Ulricehamns busstation är belägen cirka 250 meter 
ifrån planområdet. Busstationen är den viktigaste punkten för kollektivtrafik i 
Ulricehamn, både för resor inom kommunen men också för resor till kringliggande 
kommuner i regionen. 

Parkering 
Inom planområdet återfinns cirka 250 parkeringsplatser, de flesta är 
markparkeringar med ett undantag för cirka 15 platser som återfinns på taket av den 
norra byggnaden på fastigheten Tullen 10. Flertalet av dem, cirka 170 
parkeringsplatser, finns på Marknadsplatsen, del av fastigheten Bogesund 1:86. 
Vidare finns det cirka 40 parkeringsplatser inom fastigheten Tullen 10, 10 platser 
längsmed Boråsvägen och cirka 19 platser inom fastigheten Daltorp 9.  

Götalandsbanan 
Planområdet ligger inom Trafikverkets utredningsområde för en eventuell 
sträckning av den framtida höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan. Planområdets 
läge och grad av ianspråktagande gör dock att det inte bedöms som sannolikt att 
området i framtiden kan bli en del av järnvägsområdet. Kommunen håller sig 
uppdaterad kring arbetet med höghastighetsjärnvägen. 
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STÖRNINGAR 
Störningar från angränsande industriverksamhet 
Till planområdet angränsar vid tiden för rubricerat detaljplanearbete två fastigheter 
planlagt för industriändamål, de två är Daltorp 8 och Tegelbruket 13. Den typ av 
industriändamål som de båda fastigheterna är planlagda för beskrivs på följande 
sätt; 

”Får användas endast för industriändamål av sådan beskaffenhet, att närboende ej vållas 
olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder får dock 
anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom 
området.” 

Det bedöms därmed inte innebära några eventuella störningar på detaljplanen och 
dess tillåtna användningar. 

Daltorp 8 och Tegelbruket 13 omfattas i sin tur i ett parallellt pågående 
detaljplanearbete för Daltorp 11 m fl. i Ulricehamn. I detaljplanen för Daltorp 11 m 
fl. planeras det för att fastigheterna Daltorp 8 och Tegelbruket 13 ska kunna tillåta 
användningarna B, C och D (bostäder, centrumverksamheter och vård). Får 
detaljplanen för Daltorp 11 m fl. laga kraft upphör möjligheten för industrier att 
etablera sig i angränsning till aktuell detaljplan. 

Störningar från angränsande drivmedelsförsäljning 
Den befintliga drivmedelstationen inom fastigheten Osdal 1 ligger i direkt anslutning 
till planområdet och därmed inom nära avstånd till planerad ny bebyggelse inom 
den västra delen av Marknadsplatsen. Avståndet har därför föranlett att ett PM för 
Riskbedömning avseende drivmedelsförsäljning inom Osdal 1 tagits fram av 
förvaltningen. Syftet med PM:et var att bedöma kommande exploatering avseende 
säkerhetsfrågor kopplat till olycksrisker intill drivmedelsförsäljningen.  

Slutsatsen från riskutredningen slår fast att avståndet mellan närmaste byggrätt 
inom planområdet till närmsta riskpunkt inte får vara mindre än 25 meter. Vid 
planläggning för K-kontor, C-centrumverksamheter och B-bostäder närmare än 50 
meter från närmsta riskpunkt ska från riskutredningen föreslagna åtgärder arbetas 
in i plankartan. Riskutredningen föreslår en egenskapsbestämmelse som reglerar att 
minst en utrymningsväg som inte vetter mot Boråsvägen ska införas i plankartan. 
Även en bestämmelse som syftar till att säkerställa god luftkvalité för de byggnader 
som möjliggörs via planläggning bör tillföras plankartan inom detta avstånd. 

Störningar i form av buller, ljus och lukt ifrån den befintliga verksamheten bedöms 
inte påverka skyddsavståndet ytterligare.  

 

Bild 13. Skyddsavstånd från befintlig anslutning av cistern. Inre cirkeln symboliserar 25 meter och den 
yttre ringen 50 meter. 
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Farligt gods  
Falköpingsvägen förlorade sin klassificering som rekommenderad led för farligt 
gods i början av år 2020. Det var efter en riskanalys från 2019-01-31, som 
kommunen gjort, som visar att det inte finns några troliga målpunkter för farligt 
gods annat än enstaka drivmedelsstationer och att transporter till 
drivmedelstationerna inte innebär tillräckligt med riskbidrag för att leda till 
riskreducerande åtgärder. Länsstyrelsen beslutade sedan, med det underlaget, att ta 
bort klassificeringen från Falköpingsvägen. 

Tillgänglighet inom fastighet 
Detaljplaneområdet består till största del av stora hårdgjorda ytor. Inom och igenom 
området finns ett flertal ytor avsedda för fotgängare och cyklister. 
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Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer – Luft 

 Kväveoxider NOx 

Kväveoxidhalten inom planområdet som årsmedelvärde år 2040 beräknas upp 10 
mikrogram/ m3 i norra delen närmast Falköpingsvägen och 5-6 mikrogram i större 
delen av planområdet när bakgrundsvärdet är inkluderat. Under årets 7 sämsta dygn 
beräknas medelhalten till 15 mikrogram/ m3 inklusive bakgrundsvärdet närmast 
Falköpingsvägen och i övriga området sjunkande successivt till 6 mikrogram/ m3. 
Under de 175 värsta timmarna på året går halterna upp till drygt 40 mikrogram/ m3 
i norr och cirka 20 – 30 mikrogram/ m3 i största delen av området.  

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid är 40 mikrogram/m3 som årsmedelvärde, 60 
mikrogram/m3 som dygnsmedelvärde och 90 mikrogram/m3 som timmedelvärde. 
Dessa värden får överskridas 7 dygn respektive 175 timmar om året. Miljömålet är 
20 mikrogram/ m3 som årsmedelvärde och 60 mikrogram/ m3 som timmedelvärde. 
Miljökvalitetsnormerna och miljömålet för kvävedioxid beräknas underskridas. 

 Partiklar PM10 

Partikelhalterna för år 2040 beräknas inom planområdet upp till 13 mikrogram/m3 
som årsmedelvärde. Under årets 35 sämsta dygn blir det endast marginell skillnad 
på halterna jämfört med årsmedelvärdet. 

Miljökvalitetsnormer för partiklar PM10 är 40 mikrogram/ m3 som årsmedelvärde 
och 50 mikrogram/ m3 som dygnsmedelvärde. Detta värde får överskridas 35 dygn 
om året. Miljömålet är 15 mikrogram/ m3 som årsmedelvärde och 30 
mikrogram/m3 som dygnsmedelvärde. Miljökvalitetsnormerna och miljömålet för 
PM10 beräknas underskridas. 

 VOC 

Medelhalterna av VOC från bensinstationen blir som mest 5 mikrogram/m3 luft i 
planområdet.  

Det finns enbart miljökvalitetsnorm för bensen i VOC-gruppen. MKN för bensen är 
5 mikrogram/m3 som årsmedelvärde. Vid mätningar av VOC har det konstaterat att 
bensen vanligen står för ca 20–30% av VOC. De två övriga vanligaste 
komponenterna är toluen och xylen. De vanligaste källorna är avgaser och 
bensinångor. 

Miljökvalitetsnormer – Vatten 
Inget öppet vatten finns inom planområdet. Planområdet avvattnas till sjön 
Åsunden. 

Miljökvalitetsnormer - Buller 
Enligt en framtagen bullerkartläggning från år 2018 går det att utläsa att 
bullernivåerna längs vägarna Boråsvägen och Bogesundsgatan uppnår en nivå av 70 
dB(A) ekvivalent ljudnivå. Längre in i området på ytorna mellan de parallella 
vägarna ligger nivåerna på 55–60 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Endast ett fåtal mindre 
platser inom planområdet kan utifrån den gjorda bullerkarteringen ses som tysta, 
nivån ligger då på 40–45 dB(A). Sedan bullerkarteringen togs fram har 
hastigheterna på vägarna inom områdets sänkts från 50 km/h till 40 km/h vilket 
kan ha positiva följder på bullernivåerna.  

Vid utformningen av byggnaderna ska hänsyn tas till att planområdet är utsatt för 
buller från omgivande gator. Kommunens bedömning är att åtgärder är möjliga för 
att skapa en god boendemiljö. Planbestämmelse som tvingar exploatören att bygga 
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på ett sätt så de uppfyller riktlinjerna för buller ska finnas med i plankartan för att 
säkerställa boendemiljön. 

 

Bild 14. Bullernivåer inom planområdet. 

RIKSINTRESSEN 
Riksintresse Kulturmiljövård 
Planområdet ligger inom riksintresset Ätrans dalgång [P49]. Riksintresset 
innefattar Ätrans dalgång från Ulricehamn och norrut 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.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten, spill- och dagvattenavlopp 
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp med serviser för vatten, 
spillvatten- och dagvattenavlopp mot både Boråsvägen och Sturegatan. De tekniska 
förutsättningarna bedöms således som goda. 

El, tele, bredband och värme 
El, tele, bredband och värme finns framdraget till planområdet. 

Avfall 
En återvinningsstation återfinns cirka 450 meter norr om planområdet. En större 
återvinningscentral (Övreskog) finns strax norr om Ulricehamns tätort, cirka 6 km 
bilväg från planområdet. 

Dagvatten 
Befintliga dagvattenledningar finns framdragna inom planområdet (se bild 15). Vid 
90 mm regn, ungefär motsvarande ett 100-års regn med en varaktighet på 6 timmar, 
har inga lågpunkter eller instängda områden identifierats inom planområdet. 

 

Bild 15. Befintliga allmänna dagvattenledningar inom planområdet. 



SAMRÅD   37 

Det befintliga dagvattenflödet uppskattas till ca 630 l/s. Beräkningar av 
dimensionerande dagvattenflöden med befintlig markanvändning framgår i tabell 4. 

Tabell 4 

 

Brandvattenförsörjning 
I anslutning till planområdet återfinns två stycken brandposter med god kapacitet. 
Således bedöms brandvattenförsörjningen till planområdet vara uppfylld. 

 

 

Markanvändning Area 
[ha] 𝜑 Areared 

[ha] 
Flöde 
[l/s] 

Gräsytor, buskar, 
träd 

0,2   
0,1 

0,02 8 

Vägar, 
parkeringsytor 

0,4   
0,8 

0,3 104 

Byggnader 1,8   
0,9 

1,6 518 

Totalt 2,3  1,9 629 



SAMRÅD   38 

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING 
Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte innebär en betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses enligt 4 kap. 34 § PBL av miljö, hälsa, 
hushållning av mark, vatten och andra naturresurser. Detta då planområdet nästan 
uteslutande består av hårdgjord mark innehållandes diverse verksamheter och 
bedöms inte inneha några naturvärden. I samband med vägbyggnation på mark 
tidigare planlagt för industri undersöks och åtgärdas eventuella markföroreningar 
vilket kommunen ser som positivt. Förtätning av bostäder och 
centrumverksamheter är överlag något som det ses positivt på för centrala 
Ulricehamn. 

Samråd sker med Länsstyrelsen i samband med samrådskedet för detaljplanen.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Inom planområdet har inga skyddade arter enligt artskyddförordningen noterats. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH VATTEN 
Att förtäta den för planen mellersta samt södra delen med bostäder och 
centrumverksamheter innebär en resurseffektiv hushållning med mark. Ett 
genomförande av detaljplanen innebär ett tillskott av nya bostäder och 
centrumverksamheter i ett attraktivt centralt läge vilket minskar resebehovet för de 
boende. Detaljplanen innebär en högre exploateringsgrad och därmed ett högre 
utnyttjande av marken. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna och miljömålen för 
kvävedioxid, PM10 samt VOC överskrids. Detaljplanen bedöms således inte medföra 
någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormer för luft i området. För mer 
information läs det bilagda dokumentet Spridningsberäkningar Plan för 
Marknadsplatsen, Ulricehamn, daterad januari 2021. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN 
Genomförande av detaljplanen bedöms inte leda till en försämring av 
vattenkvaliteten i Åsunden eller något annat vattendrag i närheten. Detaljplanen 
medger bebyggelse på mark tidigare ämnad för fordonsparkering, en positiv följd av 
planen kan vara att halterna av föroreningar i dagvattenavrinningen minskas. För 
att säkerställa att föroreningsnivåerna inte ökar vid anläggning av nya 
parkeringsytor kan krav på rening komma att ställas i enlighet med kommunens 
gällande riktlinjer. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR BULLER 
Enligt den framtagna trafikbullerkarteringen är området utsatt för höga 
bullernivåer. Bullerdämpande åtgärder måste vidtas vid bostadshusen så att 
ljudnivåerna inte överskrider riktvärdena. En planbestämmelse om vilka värden 
som måste följas vid bostadsbyggande finns i plankartan. Genom placering/storlek 
på lägenheterna och i enstaka fall med hjälp av så kallade tekniska lösningar så kan 
riktvärdena följas. Ifall bebyggelse placeras längsmed gator, exempelvis i form av en 
sluten kvartersstruktur, kan bebyggelsen fungera som en bullerdämpande åtgärd 
och bidra till en tystare miljö på innergården. Vid byggnation inom området 
kommer buller tillfälligt att uppstå. 

UTBYGGNADSALTERNATIV 
Efter samråd kommer en markanvisningstävling att anordnas där möjlighet för fler 
utbyggnadsalternativ kommer presenteras. 

NATURVÄRDEN 
Konsekvenserna av detaljplanens genomförande på naturvärdena är i huvudsak 
positiva. Det då ytterligare kvartersmark med tillhörande innergård möjliggörs. En 
viss negativ följd av detaljplanens genomförande kan vara att enstaka befintliga träd 
intill Falköpingsvägen och Bogesundsgatan kan behöva flyttas alternativt tas bort. 
Vid en sådan åtgärd krävs att dispens från biotopskyddet ges. Träden bör då 
återplanteras på annan plats inom eller i anslutning till planområdet. Antal träd 
inom området bedöms efter planens genomförande att öka. De nya träden kan med 
fördel planteras i vägkanterna inom den nya trafiklösningen samt på tillkommande 
innergårdar och platsbildningar.  
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KULTURMILJÖVÄRDEN 
Marknadsplatsen 
Genomförande av detaljplanen medför att områdets karaktär kommer att förändras. 
Från en stor allmän parkeringsplats som vid enstaka fall även fungerar som ett 
mindre evenemangsområde till ett bostadsområde med ca 100 bostäder, kontor och 
centrumverksamheter. Vid genomförande av detaljplanen kommer områdets 
befintliga funktion att upphöra till förmån för de planlagda användningarna i 
detaljplanen. 

Tullen 10 
Den södra befintliga bebyggelsen, hus A och hus B, inom fastigheten skyddas med 
en varsamhetsbestämmelse, k1, i detaljplanen. På så sätt säkerställs att byggnadens 
orginalkaraktär bevaras. Dessa byggnader regleras även i detaljplanen med utökad 
lovplikt för bygglov gällande exteriöra förändringar, a1.  

Den norra delen av byggnadskomplexet, hus C, inom fastigheten skyddas inte i 
detaljplanen. Motiveringen till det är att denna del är tillbyggd i ett senare skede. En 
konsekvens till att hus C inte skyddas med varsamhetsbestämmelse kan leda till att 
byggnaden då helt kan byggas om och ändra karaktär inom ramarna för de 
bestämmelserna som råder för denna mark.  

STRANDSKYDD 
I samband med att detaljplanen antas och får lagakraft upphävs strandskyddet för 
hela 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 kommer synas från flera platser i staden. Den föreslagna 
bebyggelsen kommer vara hög men omväxlande med variation från två till åtta 
våningar. Sparbanksbyggnaden ska vara normgivande i höjd för de nya byggnaderna 
på Marknadsplatsen. Då Marknadsplatsen sedan tidigare saknar byggnader kommer 
påverkan på stadsbilden bli tydlig. Det är därför väsentligt att stor vikt läggs på den 
arkitektoniska utformningen av byggnaderna och området som helhet. Då ny 
bebyggelse anpassas till omgivande arkitektoniska formspråk och kulturmiljön, 
genom detaljplanens reglering, säkerställs att den nya bebyggelsen på 
marknadsplatsen inte sticker ut eller bli enformig sett från dess omgivning. 
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Bild 16. Sektioner över för hur ett exempel på exploatering på Marknadsplatsen kan påverka 
stadsbilden. 
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Dagvattenhantering och avlopp 

Framtida förhållanden efter exploatering av området bedöms som bättre ur 
vattenförvaltningssynpunkt än nuvarande förhållanden. Åsundens ekologiska och 
kemiska status bedöms inte försämras av dagvattnet från planområdet efter 
ombyggnation.  

Föroreningsbelastningen i dagvattenflöde från planområdet minskar i jämförelse 
med befintlig belastning. Inga reningskrav har därför angivits. En hög rening 
bedöms dock vara viktigt då planområdet ligger inom primärt vattenskyddsområde. 

Till följd av exploatering minskar dagvattenflödet från planområdet i jämförelse 
med befintligt flöde. Inga krav på storlek på fördröjning finns för planområdet. 

Det befintliga reningsverket bedöms ha tillräcklig kapacitet för att serva ett 
genomförande av detaljplanen.  

TRAFIK 
Gatunät och trafik 
Plats för en större cirkulationsplats säkerställer ökade trafikmängder och ges med 
marginal tillräcklig kapacitet att fungera med beräknade trafikmängder år 2040. 
Anläggande av ny trafiklösning sker på bekostnad av befintlig bebyggelse inom 
fastigheten Daltorp 9. Då detaljplanen planlägger denna mark som VÄG för att 
möjliggöra ny trafiklösning innebär det att byggnaden inom fastigheten med stor 
sannolikhet kommer rivas vid planens genomförande. 

Parkering 
Daltorp 9 
Samtliga parkeringar inom Daltorp 9 försvinner vid genomförandet av detaljplanen 
till förmån för den nya trafiklösningen planlagd som VÄG. Eventuellt kan plats för 
nya parkeringar anordnas inom användningsområdet VÄG så länge dessa inte 
riskerar att störa trafikflödet. 

Marknadsplatsen  
Vid exploatering av Marknadsplatsen kommer de befintliga allmänna parkeringarna 
försvinna från platsen. Detta då krav inte ska ställas på framtida exploatör att 
anlägga allmänna parkeringar utan enbart till att säkerställa parkeringar för 
fastighetens bostäder och verksamheter i enlighet med gällande parkeringsnorm. De 
allmänna parkeringsplatserna föreslås att tillskapas och omplaceras på andra håll i 
närheten av stadskärnan. 

Tullen 10 
Antalet markparkeringar inom fastigheten Tullen 1o bedöms minskas till förmån för 
skapandet av en platsbildning utanför sparbankens planerade nya entré.  
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PLANALTERNATIV 
Planalternativet innebär att detaljplanen blir gällande vilket möjliggör ett högre 
nyttjande av marken i jämförelse med vad nuvarande detaljplan tillåter.  

I den nordliga delen av planområdet rivs befintliga byggnader på fastigheten Daltorp 
9 för att ge plats till en ny trafiklösning innehållandes en större cirkulationsplats. I 
den mellersta delen av planområdet, på den yta som i folkmun kallas för 
”Marknadsplatsen”, planläggs marken som kvartersmark och möjliggör för bostäder, 
kontor samt centrumverksamheter. Då Marknadsplatsen i gällande detaljplan är 
planlagd som parkering kommer rubricerad detaljplan innebär en förtätning av 
staden.  

På fastigheten Tullen 10, i planområdets södra del, ökas byggrätten samtidigt som 
planen anpassas till befintlig byggnad då denna är planstridig mot gällande 
detaljplan från år 1965. Att göra befintlig bebyggelse planenlig möjliggör för den 
inrymmande verksamheten att söka bygglov för att utveckla verksamheten.  

NOLLALTERNATIV 
Ett nollalternativ innebär att ingen ny detaljplan upprättas. Det kommer då inte 
tillåtas någon ytterligare mark för den nya, mer ytkrävande, trafiklösningen. Den 
högt trafikerade vägsträckan kommer då fortsätta att vara underdimensionerad. 
Mark planlagd för industri, inom fastigheten Daltorp 9, kommer fortsatt finnas kvar 
i centrala delarna av staden. Marknadsplatsen kommer fortsätta att vara allmän 
platsmark planlagd för användningen parkering. Byggnaden på fastigheten Tullen 
10 kommer förbli planstridig och ges därmed ingen chans till att få bygglov.  

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Den negativa påverkan som detaljplanens genomförande kan medföra gäller 
framförallt att Marknadsplatsen långa tradition som en stor centralt belägen 
parkeringsplats försvinner. De allmänna parkeringarna omlokaliseras från 
marknadsplatsen till andra delar i staden. Det sker via ett parallellt arbete och 
regleras inte i detaljplanen. De positiva värden som detaljplanen tillför är framförallt 
att fler bostäder tillåts i ett centralt läge och områdets flexibilitet ökar då 
användningarna C-centrumverksamheter och K-kontor tillåts. Ett mer flexibelt 
område gör att området bättre kan anpassas efter nuvarande och framtida behov. 
Detaljplanen innebär även att befintliga verksamheter inom fastigheten Tullen 10 
kan utvecklas. Det görs möjligt genom att detaljplanen här planläggs utifrån 
befintliga byggnader, vilka sedan tidigare varit planstridiga, vilket får som följd att 
efter detaljplanen fått laga kraft blir planenliga. Detaljplanen planläggs för att 
möjliggöra ett utökat vägområde som syftar till ett bättre trafikflöde i ett av stadens 
mest trafikerade område. Den nya trafiklösningen tillsammans med de 
användningar som tillåts inom planområdet i övrigt bidrar till att på ett bättre sätt 
länka samman stadskärnan med utvecklingsområdet Bronäs. 

Sammantaget bedöms detaljplanen bidra positivt till utvecklingen av Ulricehamns 
kommun i allmänhet och som tätort i synnerhet.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behöver vidtas för att genomföra 
detaljplanen. Den ska redovisa vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas.  

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelser. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt och blir därigenom vägledande vid genomförandet av 
detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Markanvisningstävling ska ske efter samråd, se mer under rubriken 
”Markanvisning”. Genomförande av planen bedöms inledas under kvartal 3, år 
2023. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. 

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

Markägoförhållanden 
Bogesund 1:86 och Daltorp 9 ägs av Ulricehamns 
kommun. Tullen 10 ägs av Ulricehamns Sparbank. 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår även av 
den till detaljplanen tillhörande 
fastighetsförteckningen. 

Bild 17. Kommunala fastigheter (rött) inom planområdet. 
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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 och VÄG. 

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, elnät och eventuellt optofiber samt 
fjärrvärme.  

Markanvisning  
För den kvartersmark som ligger inom kommunens fastighet, Bogesund 1:86, samt 
den kvartersmark som ägs av Ulricehamns sparbank, Tullen 10, kommer en 
markanvisningstävling arrangeras. 

Tävling kommer ske efter att detaljplanen varit ute på samråd och framtida 
byggherre kommer ha möjlighet att påverka planförslaget.   

Avsiktsförklaring och exploateringsavtal  
Kommunen och Ulricehamns Sparbank har skrivit en avsiktsförklaring för att 
utveckla deras fastighet samt planområdet i sin helhet. Ett exploateringsavtal 
kommer tecknas mellan de två parterna innan detaljplanen har antagits och ett 
förslag ska vara framtaget innan dess att detaljplanen går ut för granskning. 
Exploateringsavtalets avsikt är att reglera fördelningen av kostnaderna som uppstår 
för att genomföra detaljplanen. I dessa kostnader ingår gatuutbyggnad, 
anläggning/upprustning av allmän platsmark, anslutningsavgifter m.m. 
Kostnaderna i exploateringsavtalet ska fördelas efter vilken nytta detaljplanen ger 
respektive part samt vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.  

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

Fastighetsbildning  
Fastighetsbildning krävs för att fastighetsindelningen ska överensstämma med 
detaljplanen. 

Kvartersmark 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. 
Förändringarna framgår av tabell 5 och bild 18 på sida 46. De arealuppgifter som 
anges är ungefärliga och kan komma justeras vid lantmäteriförrättning.  

 Bogesund 1:86 (2.) avstår mark genom avstyckning och bildar en 
styckningslott (3.). Kommunen ansöker om fastighetsbildning och framtida 
byggherre bekostar fastighetsbildningsåtgärden.  

Allmän platsmark 
Kommunen äger all allmän platsmark inom planområdet.  
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 Daltorp 9 (1.) planlagd som VÄG 
regleras till Bogesund 1:86 (2.) 
genom fastighetsreglering. 
Kommunen ansöker och 
bekostar 
fastighetsbildningsåtgärden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 18. Karta fastighetsbildning. 

Tabell 5 

 
 

Fastighet 
(ägare) 

Fastighetsrättsliga 
konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

  Kostnad Intäkt 

Daltorp 9 
Kommunägd 

Föreslås avstå cirka 4600 
m2 allmänplatsmark 
(VÄG) av fastigheten till 
Bogesund 1:86 genom 
fastighetsreglering 

 Ersättningar 
för 
upplåtelse 
och 
överlåtelse 
av mark 

 

Bogesund 
1:86 

Kommunägd  

Erhåller mark från 
Daltorp 9 

 

Markförvärv från 
Daltorp 9  

Fastighetsbildning 

 

Bogesund 
1:86 

Kommunägd  
 

Avstår cirka 4200 m2 

kvartersmark till framtida 
byggherre inom 
Marknadsplatsområdet 

 Försäljning 
av 
kvartersmark 
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Servitut/Ledningsrätt 
Det finns inga inskrivna servitut inom planområdet  

Ledningsrätter för tele finns inom planområdet med Telia som ledningsrättshavare. 
Ledningarna kommer fortsättningsvis ligga inom allmän plats. En ledningskoll ska 
sökas om risk för påverkan på ledningar föreligger i samband med genomförandet 
av detaljplanen.  

Övriga avtal 
Avtal för upplåtande av parkeringsplatser finns inom planområdet mellan 
Ulricehamns kommun och fastighetsägaren för Norra Amerika 1. Avtalet reglerar att 
fastighetsägaren för Norra Amerika 1 har rätt till elva (11) parkeringsplatser inom 
Marknadsplatsen. Avtalet kommer upphävas vid genomförande av detaljplanen då 
de allmänna parkeringsplatserna inom området flyttas från Marknadsplatsen.   
Avtalet får endast sägas upp om kommunen kan ordna platser på annan plats och 
det ska godkännas av byggnadsnämnden enligt avtal.   

TEKNISKA FRÅGOR 
Gator och trafik 
Vid genomförandet av detaljplanen anläggs den nya trafiksituationen. Det innebär 
en total ombyggnad och omplacering av den befintliga cirkulationsplatsen med 
tillhörande anslutningar i korsningen mellan Falköping och Bogesundsgatan (se bild 
19). 

 

Bild 19. Illustration på planerad ny trafiklösning. 

Rivning av befintliga byggnader 
Vid genomförande av detaljplanen kommer befintlig bebyggelse inom fastigheten 
Daltorp 9 att rivas för att ge plats åt den nya trafiklösningen.  

Den mindre byggnaden innehållandes allmänna toaletter som återfinns på 
Marknadsplatsen, del av Bogesund 1:86, aves att rivas till förmån för ny bebyggelse 
inom Marknadsplatsen. 

Den nordliga bebyggelsen, hus C, inom fastigheten Tullen 10 skyddas inte av någon 
planbestämmelse likt den södra bebyggelsen inom fastigheten. Detta innebär att 
byggnaden helt kan byggas om eller rivas till förmån för ny bebyggelse.  
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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. 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA) är utbyggt i anslutning till 
planområdet. 

Dagvattenhanteringen sker till det kommunala dagvattennätet vilket bedöms ha 
tillräcklig kapacitet. Lokalt omhändertagande av dagvatten uppmuntras. 

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

Markmiljö 
Hela planområdet ligger inom primärt vattenskyddsområde. Det innebär att vissa 
former av byggnation som schaktning, pålning och underjordsarbete m.m. inte får 
ske utan tillstånd från miljö- och byggnämnden. 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.  

De svagt förhöjda alifathalterna på ca 1 m djup i provpunkt 21M02 (se för 
detaljplanen bilagd handling; Miljökontroll Bogesund 1:86) överensstämmer med 
noterad lukt vid provtagningen och bedöms härröra från ett mindre lokalt 
dieselläckage. I samband med schaktning vid kommande byggentreprenad bör den 
lokala dieselföroreningen avgränsas och grävas bort för omhändertagande hos 
godkänd mottagare.  

Kulturmiljö 
Kvarteret Tullen 10 med dess byggnadskomplex är utpekat i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram. Sparbankshuset i Ulricehamn är att betrakta som en 
särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad och omfattas därmed av 
förvanskningsförbudet enlig plan- och bygglagen. Hänsyn till byggnaden har tagits 
genom att byggnaden skyddas i detaljplanen med varsamhetsbestämmelse. 
Kommunen har ingen skyldighet att betala ersättning för skada som uppkommer för 
fastighetsägaren vad gäller inskränkning i form av varsamhet enligt PBL 4:16. [LF1]. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenser som varje part inom planområdet får 
i samband med denna detaljplan.  

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kommunen bekostar sin del i framtagandet av detaljplanen i enlighet med upprättad 
avsiktsförklaring mellan Ulricehamns Sparbank och kommunen. Fördelningen är 
baserad på hur stor yta varje part äger inom planområdet. Inom kvartersmark som 
kommunen avser att ta ut på markanvisningstävling kommer en planavgift tas ut i 
samband med att framtida byggherre söker bygglov. Avgiften beräknas efter 
gällande taxa. Kommunen får kostnader för ombyggnation av allmän platsmark. En 
del av dessa kostnader kommer regleras i exploateringsavtal med Ulricehamns 
Sparbank.   

Kommunen får även kostnader för upphävande av befintligt avtal som reglerar att 
fastighetsägaren för Norra Amerika 1 har rätt till parkeringsplatser inom 
Marknadsplatsen. 

Detaljplanen har en värdestegrande påverkan på den kommunägda fastigheten inom 
planområdet. Med anledning till att del av fastigheten planläggs som kvartersmark för 
bostäder, centrum och kontorsverksamhet från att tidigare vara planlagd för allmän 
plats, gata och handelsverksamhet. Kommunen får en intäkt i samband med tecknande 
av köpeavtal med den byggherre som vinner markanvisningstävling.   

Ekonomiska konsekvenser för det kommunala energibolaget 
Ulricehamns Energi AB får kostnader för utbyggnad av nya anslutningspunkter, 
vilka finansieras genom uttag av anslutningsavgifter enligt gällande taxa.  

Ekonomiska konsekvenser för exploatören (Ulricehamns sparbank) 
Ulricehamns sparbank bekostar sin del i framtagandet av detaljplanen i enlighet 
med upprättad avsiktsförklaring. En fördelning av kostnaderna för utbyggnad av 
allmän plats kommer upprättas i exploateringsavtal och del av kostnaden kommer 
tas ut på Ulricehamns Sparbank. Avgifter för bygglovsprövning, framställning av 
nybyggnadskarta, utsättningsavgift och lägeskontroll bekostas av sökanden.  

Detaljplanen har en värdestegrande påverkan på exploatörens fastighet inom 
planområdet. Det på grund av utökande användningsområde samt en förhöjd tillåten 
nockhöjd.   

Gatukostnader 
Vid erläggande av diverse ersättningar i exploaterings- och köpeavtal har exploatör 
och köpare uppfyllt sina skyldigheter att betala de gatukostnader som härrör till 
detaljplanens genomförande för utbyggnad och upprustning av allmän plats. 
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