
 

 

 ulricehamn.se 

 

 

PLANBESKRIVNING  

DETALJPLAN FÖR DEL AV STOCKROSEN 1 M.FL. 
”Stockrosen Östra” 

Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 

 

 

 

 

Standard planförfarande enl. 5 kap. 7 § PBL (2010:900) 

Diarienummer: 2019/477 
Upprättad/reviderad: 2021-11-22 

Foto: Rebecka Zettermark Avdic 



SAMRÅD   2 

 

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. 

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 gestaltnings-
förslag 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 detalj-
planearbetet 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 syn-
punkterna i en samrådsredogörelse. 

 



SAMRÅD   3 

 

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 
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LÄSANVISNING 

Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i förslaget 
och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i planområdet. För att få en 
övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en introduktion som ger 
en inblick över platsens förutsättningar. Därefter följer förslaget på förändring. Efter 
förslaget framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet, dokumentet avslutas 
med en mer ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen 
upplever något som oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få mer 
bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 
Till detaljplaneförslaget hör följande handlingar: 
• Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 
• Planbeskrivning med konsekvensbeskrivning, genomförandebeskrivning och 

illustration 
 
Övriga handlingar/utredningar: 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• PM Geoteknik (2020-07-03) 
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik (2020-07-03) 
• Bullerkartläggning Ulricehamns kommun år 2018 - Underlagsrapport (2019-01-10) 
• Naturvärdesinventering Stockrosen (2018-06-18) 
• Utvärdering av ekosystemtjänster Stockrosen (2018-10-29) 
• PM Kulturmiljö (2021-07-09) 

 

INLEDNING 
SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus 
i områdets västra delar och samtidigt möjliggöra för fler funktioner i området. 
Detaljplanen syftar även till att trygga utrymme och trafiksäkerhet för gång- och 
cykelvägar samt möjliggöra en förlängning av befintlig gång- och cykelväg norr om 
Stockrosen 1. Detaljplanen ska även bevara områdets naturvärden. 

HUVUDDRAG 
Planområdet innefattar ett bostadsområde och ett vård- och omsorgsboende. Området 
ligger nära centrala Ulricehamn med närhet till service, befintlig infrastruktur samt 
grönområden och bedöms vara lämpligt för bostadsutveckling. Nuvarande vård- och 
omsorgsverksamhet planeras att flyttas i framtiden vilket öppnar upp för möjligheten 
att nyttja befintliga lokaler för andra verksamheter. 

Detaljplanen skapar förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus i områdets 
västra delar. Befintlig bostadsbebyggelse är i stort behov av renovering och utveckling, 
bebyggelsestrukturen försvårar även möjligheten att förtäta området. Ett 
genomförande av detaljplanen innebär att befintliga bostadsbyggnader i väst rivs för att 
möjliggöra ny högre bebyggelse med en mer effektiv markhushållning. Verksamheter så 
som vård- och omsorgsboende, trygghetsboende och/eller seniorboende ska vara 
möjligt. För att öka detaljplanens flexibilitet och skapa förutsättningar för ett levande 
område ska möjlighet även skapas för funktioner så som centrumverksamhet och 
kontor för exempelvis hemtjänst. Bebyggelsen regleras för att ansluta till kringliggande 
bostadsområden. Med kringliggande bostadsområden avses även planerade fler-
bostadshus väster om planområdet. 

Detaljplanen möjliggör för trafiksäkra gång- och cykelvägar i området. För gång- och 
cykelvägen norr om Stockrosen 1 möjliggörs en förlängning österut så att den i 
framtiden kan länkas samman med det övriga cykelvägnätet. Detaljplanen förstärker 
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det gröna stråk som går genom planområdet och vidare in i skogsområdet direkt norr 
om planområdet för att bevara områdets naturvärden.  

PROCESS 
Planprocessen för detaljplanen genomförs med standardförfarande i enlighet med 5 
kap. 7 § plan- och bygglagen (PBL) (SFS 2010:900). Myndigheter, fastighetsägare, 
föreningar, enskilda m.fl. som har ett väsentligt intresse av planen ska beredas tillfälle 
till samråd. Synpunkter på planen kan lämnas flera gånger under planprocessen. 
Mellan de olika skedena redovisas de framförda synpunkterna. Politiska beslut tas om 
ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. 

TIDPLAN 
Följande översiktliga tidplan gäller för detaljplanen: 
Samråd första kvartalet 2022 
Granskning fjärde kvartalet 2022 
Antagande första kvartalet 2023 

Antagen detaljplan som fått laga kraft beräknas till första kvartalet 2023. 
Genomförande av planen inleds andra kvartalet 2023. 

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet ligger i området Fredriksberg intill Tre rosors väg, ca 1,5 kilometer söder 
om Ulricehamns stadskärna. I öst, väst och söder omgärdas området av 
bostadsbebyggelse och i norr av ett skogsområde. Området för detaljplanen omfattar 
den östra halvan av fastigheten Stockrosen 1 samt delar av fastigheterna Bogesund 
1:230 och Bogesund 1:257. Totalt omfattar planområdet ca 3,6 ha varav ca 1 ha hör till 
Bogesund 1:230, ca 2,6 ha hör till Stockrosen 1 och 263 m2 hör till Bogesund 1:257. 

 
Figur 1. Planområdets läge och utbredning markerat i rött 
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Markägande 
Fastigheten Stockrosen 1 ägs av Stubo AB som är ett kommunalt fastighetsbolag. 
Fastigheterna Bogesund 1:230 och Bogesund 1:257 ägs av kommunen. 

Ställningstagande för planområde 
Planområdet är delvis anpassat efter fastighetsgränser och delvis efter användning. I 
väst följer planområdet fastighetsgränsen för Bogesund 1:230. I norr är planområdet 
anpassat för att möjliggöra en förlängning av gång- och cykelvägen österut, 
planområdet följer därför angränsande detaljplanegräns samt fastighetsgräns för 
Bogesund 1:257.  För att inkludera skogsområdet i öst följer planområdet 
fastighetsgränsen mellan Bogesund 1:230 och Hassellyckan 1–8. I söder är 
planområdet anpassat för att inkludera den del av Tre rosors väg som är närmast 
angränsande Stockrosen 1. Fastighetsreglering behövs för att anpassa berörda 
fastigheter efter rubricerad detaljplan, detta beskrivs i detalj i Tabell 3 under kapitlet 
”Genomförandebeskrivning”. 

 
Figur 2. Planområdets avgränsning. Fastigheten Stockrosen 1 
i gult, kommunala fastigheter i blått, privata fastigheter 
utanför planområdet i vitt.  

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. Planområdet ligger i ett redan ianspråktaget område och 
detaljplanen bedöms inte leda till negativ påverkan på uppställda miljökvalitetsnormer. 
Se vidare under kapitlet ”Konsekvensbeskrivning”.  
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
CYKEL  För att tillåta befintlig gång- och cykelväg längs planområdets västra och norra kanter 

samt för att möjliggöra en förlängning av gång- och cykelvägen österut, vid Furuvägen, 
medges användningen CYKEL.  

GATA  Den del av Furuvägen som gränsar mot fastigheten Stubbahagen 9 planläggs som 
GATA för att säkra infart till fastigheten även om gång- och cykelvägen förlängs. En del 
av Tre rosors väg planläggs som GATA vilket stämmer överens med nuvarande 
användning. Grönytorna mellan Stockrosen 1 och Tre rosors väg inkluderas i området 
för GATA. Grönytorna ska bevaras för att bibehålla en buffertzon mellan Tre Rosors 
väg och bostadsområdet på Stockrosen 1 vilket tillåts inom användningen.   

NATUR  Skogsområdet som går längs med planområdets östra och norra kanter planläggs som 
NATUR. Syftet med bestämmelsen är att bevara och förstärka områdets naturvärden 
och dess funktion som grön kil.  

Kvartersmark 
B För att skapa förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus samt för att tillåta 

befintlig vård- och omsorgsverksamhet medges användningen bostäder (B). 
Regleringen syftar även till att möjliggöra utveckling av trygghetsboende, seniorboende 
eller liknande. Inom en smal remsa längs planområdets sydvästra kant medges 
användningen bostäder med syfte att tillåta en del av befintlig vändplan tillhörande 
bostadsområdet väster om rubricerat planområde.  

C För att öka områdets flexibilitet och skapa förutsättningar för ett levande område med 
en blandning av funktioner tillåts centrumverksamhet (C). Bestämmelsen möjliggör för 
nya typer av verksamheter i området, såsom restaurang, kiosk eller café, vilket kan 
komplettera omkringliggande bostadsbebyggelse samt framtida funktioner så som 
trygghetsboende eller seniorboende.  

C1 För att öka områdets flexibilitet och skapa förutsättningar för ett levande område med 
en blandning av funktioner tillåts centrumverksamhet i markplan (C1). Inom området 
för bestämmelsen är huvudsyftet att möjliggöra för fler bostäder, centrumverksamhet 
tillåts därför endast i en begränsad omfattning medan bostäder tillåts på samtliga 
våningsplan. Detta möjliggör en funktionsblandning samtidigt som detaljplanen 
säkerställer att området huvudsakligen nyttjas för bostäder. 

K För att möjliggöra utveckling av kontorsverksamhet för exempelvis hemtjänst tillåts 
kontor (K). Kontorsverksamhet kan komplettera övriga funktioner i området så som 
trygghetsboende och seniorboende. Detta ökar områdets flexibilitet och skapar 
förutsättningar för ett levande område. 

K1 För att möjliggöra utveckling av kontorsverksamhet för exempelvis hemtjänst tillåts 
kontor i markplan (K1). Inom området för bestämmelsen är huvudsyftet att möjliggöra 
för fler bostäder, kontor tillåts därför endast i en begränsad omfattning medan 
bostäder tillåts på samtliga våningsplan. Detta möjliggör en blandning av funktioner 
samtidigt som detaljplanen säkerställer att området huvudsakligen nyttjas för bostäder. 
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E1  För att möjliggöra anläggning av en ny transformatorstation planläggs ett mindre 
område i det nordvästra hörnet som E1, transformatorstation. 

Egenskapsbestämmelser 
e13800  Bestämmelsen reglerar största tillåtna byggnadsarea till 3800 m2, vilket motsvarar ca 

35 % av det östra användningsområdet (B, C och K). Angiven byggnadsarea är 
anpassad för att möjliggöra en utveckling av området och tillåter därför en något större 
byggnadsarea i jämförelse med befintlig byggnad. Detta för att kunna möta framtida 
utrymmesbehov som kan uppstå när nuvarande vård- och omsorgsverksamhet flyttar 
och befintliga lokaler kan tas i anspråk för nya användningar. Regleringen är även 
anpassad för att skapa förutsättningar för en god boendemiljö med lämpliga friytor om 
området i framtiden omvandlas till ett bostadsområde. 

e12600 Bestämmelsen reglerar största tillåtna byggnadsarea till 2600 m2 och syftar till att 
möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus. Angiven byggnadsarea motsvarar ca 25 % 
av det västra användningsområdet (B, C1 och K1). För att öka områdets flexibilitet 
tillåts en generösare byggnadsarea än planerad bebyggelse vilket möjliggör att området 
utvecklas efter framtida behov. Bestämmelsen är anpassad för att säkerställa en god 
boendemiljö med lämpliga friytor samt för att säkerställa lämpliga byggnadsvolymer 
med avseende på områdets karaktär och den omgivande bebyggelsen. För att främja en 
effektiv markanvändning räknas underjordiskt garage ej in i största tillåtna 
byggnadsarea. 

Bestämmelsen reglerar högsta tillåtna nockhöjd till + 266 m ö.h. Regleringen görs för 
att ny högre flerbostadshusbebyggelse ska vara möjlig samt för att den nya bebyggelsen 
ska ansluta till intilliggande bostadsområden. Nockhöjden är anpassad för att inrymma 
flerbostadshus i träkonstruktion med 5 – 6 boendevåningar plus teknikvåning vilket 
följer skalan på planerade flerbostadshus i intilliggande bostadsområde väster om 
planområdet. 

Bestämmelsen reglerar högsta tillåtna nockhöjd till + 258 m ö.h. Regleringen görs för 
att tillåta befintlig byggnad vilken har en högsta nockhöjd om + 257,7 m ö.h. samt för 
att bebyggelse inom området ska ansluta till intilliggande bostadsområden. Angiven 
nockhöjd motsvarar ca 2 – 4 våningar vilket skapar en övergång mellan den högre 
bebyggelsen i väst och den lägre villabebyggelsen i öst och i syd. 

f1  Bestämmelsen reglerar att bostäder där ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrider 60 
dB(A) ska uppföras med ½ av bostadsrummen mot en ljuddämpad sida. Bostäder med 
uteplats ska ha tillgång till minst en uteplats, gemensam eller privat, vänd mot en 
ljuddämpad sida. Med ljuddämpad sida avses en sida där buller från vägar inte 
överstiger 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Bestämmelsen 
säkerställer att angivna riktvärden enligt Förordning 2015:216 om trafikbuller vid 
bostadsbyggande följs. 

p1  Bestämmelsen reglerar att huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns. Detta för att möjliggöra en flexibel byggnadsplacering och samtidigt 
säkerställa att ny bebyggelse inte placeras för nära intilliggande fastigheter.  

Bestämmelsen anger att körbar förbindelse inte får anordnas och gäller längs den södra 
fastighetsgränsen för Stockrosen 1. Bestämmelsen reglerar att det endast får finnas en 
utfart mot Tre rosors väg från fastigheten Stockrosen 1 och syftar till att säkerställa 
trafiksäkerheten. 
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Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen får laga kraft. Angiven 
genomförandetid bedöms ge skälig tid för nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder samt 
för genomförandet av områdets allmänna platser. 

NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Rubricerad detaljplan medger en något högre exploateringsgrad jämfört med 
nuvarande exploatering vilket innebär att mer markyta kan komma att tas i anspråk för 
bebyggelse. Hårdgjorda ytor kan även tillkomma i form av parkeringsyta, vändplan etc. 
En stor del av kvartersmarken är 
redan ianspråktagen och utgörs av 
bebyggelse och andra hårda ytor. Den 
grönyta som kan komma att tas i 
anspråk för ny bebyggelse har låga 
naturvärden och utgörs av klippt 
gräsmatta med enstaka buskar och 
träd samt ett mindre koloniområde vid 
planområdets västra kant. 

Skogsområdet som går längs med 
planområdets östra kant samt längs 
med gång- och cykelvägen i 
norr/nordväst bevaras och planläggs 
som NATUR (se Figur 3). Detta för att 
bevara områdets naturvärden samt för 
att bevara och förstärka den gröna kil 
som skogsområdet är en del av. För 
den delen av skogsområdet som 
gränsar mot gång- och cykelvägen 
innebär detta att marken ändras från 
kvartersmark till allmän plats. 

Kulturmiljövärden 
I samband med ett genomförande av planen kan befintliga bostadsbyggnader inom den 
västra delen av planområdet komma att rivas för att göra plats för ny bebyggelse (se 
Figur 4). Det västra områdets nuvarande arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
kommer i och med detta att försvinna och upplevelsen av områdets karaktär kommer 
att förändras. Området bedöms inte besitta höga kulturhistoriska kvaliteter och de 
enskilda byggnaderna bedöms inte ha så höga kulturvärden att en rivning inte är 
motiverad. Bebyggelsen bedöms ha vissa arkitektoniska värden men kommunen 
bedömer inte att byggnaderna har så höga estetiska, upplevelsemässiga eller 
konstnärliga värden att de med avseende på arkitekturen är motiverade att bevara (se 
vidare under Förutsättningar, Konsekvensbeskrivning samt i bilagt PM Kulturmiljö 
(2021-07-09)).  

Bebyggelsen inom den östra delen av planområdet, nuvarande vård- och 
omsorgsboende, har genomgått omfattande förändringar gällande både form och 
material och bedöms ha få ursprungliga kvaliteter bevarade. I det fall en framtida 
rivning blir aktuell bedömer kommunen att det östra bebyggelseområdet inte är 

Figur 3. Drönarefoto över planområdet, mark som 
planläggs som NATUR är markerat med gul linje. 
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motiverat att bevara med anledning av 
dess kulturmiljövärden. Området 
bedöms inte besitta höga kultur-
historiska kvaliteter (se vidare under 
Förutsättningar, 

Konsekvensbeskrivning samt i bilagt 
PM Kulturmiljö (2021-07-09).  

I rubricerad detaljplan regleras högsta 
tillåtna nockhöjd för att ny bebyggelse 
ska anknyta till skalan på intilliggande 
bebyggelseområden vilket värnar 
kulturmiljö och stadsbild. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 
Det västra området (användning B, C1 

och K1) är i dagsläget i princip maximalt 
exploaterat gällande byggnadsarea i 
förhållande till vad detaljplanen 
medger. Områdets bebyggelsestruktur, med smala huskroppar placerade nära 
varandra, försvårar möjligheten att förtäta området vertikalt. Detta lämnar mycket 
begränsade möjligheter att komplettera befintlig bebyggelse med fler bostäder. 
Befintlig bebyggelse skyddas inte från rivning i planen. Bebyggelsen bedöms inte 
inneha sådana värden att den är motiverad att skydda. Detaljplanen möjliggör för 
exploatering av högre bostadsbebyggelse vilket innebär att bebyggelsen inom det västra 
kvarteret (se Figur 4) med stor sannolikhet kommer rivas och ersättas med ny 
bebyggelse.  

Inom planområdets västra område regleras nockhöjden till +266 m ö.h. vilket 
motsvarar 5-6 boendevåningar plus teknikvåning, om byggnader uppförs med 
träkonstruktion. För att knyta an till de arkitektoniska värden som försvinner vid 
rivning av befintlig bebyggelse kan det västra områdets karaktärsbärande egenskaper, 
så som fasadmaterial och takutformning, med fördel plockas upp vid utformningen av 
ny bebyggelse. Mot bakgrund av kringliggande områdens variation i fasadmaterial och 
takutformning bedöms det dock inte vara motiverat att reglera utformning av tak och 
fasad i detaljplan. 

I det östra området (användning B, C och K) tillåts en något större byggnadsarea 
jämfört med befintlig bebyggelse. Mindre tillbyggnader/komplementbyggnader kan 
tillkomma. Högsta tillåtna nockhöjd medger påbyggnad på befintlig byggnad och 
motsvarar vid nybyggnation, beroende på konstruktion och placering, mellan ca 2 – 4 
våningar. Om en framtida utveckling av det östra området blir aktuell där befintlig 
byggnad ersätts av nya byggnader förordas att huvudfokus läggs på nya 
bostadsbyggnader. För att få en blandad bebyggelse i området och samtidigt skapa en 
naturlig övergång från den högre bebyggelsen i väst till villaområdet öster om 
planområdet kan eventuella nya bostäder med fördel byggas i form av rad-, par- 
och/eller kedjehus.  

I både det östra och västra området regleras bebyggelse med placeringsbestämmelse p1, 
som anger att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns, vilket 

Figur 4. Byggnader som planeras att rivas i 
samband med genomförandet av detaljplanen 
visas markerade i rött. 
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möjliggör en flexibel byggnadsplacering. Befintlig parkeringsyta vid Tre rosors väg kan 
dock med fördel bibehållas som en buffertzon mellan bostäder och gaturummet. 
Byggnadsplacering bör även anpassas för att maximera ljusinsläpp till lägenheter och 
bostadsgårdar. 

ILLUSTRATION 

 
Figur 5. Illustrationsskiss visar ett exempel på hur en maximal exploatering enligt detaljplanen skulle 
kunna se ut. Befintlig bebyggelse visas i ljusgrått, exempel på möjlig ny bebyggelse visas i mörkgrått.  

Tillgänglighet 
Samtliga nya byggnader ska uppföras tillgänglighetsanpassat. Byggnationen är tänkt att 
kunna inrymma bostäder och trygghetsboende samt exempelvis kontor, restaurang- 
eller caféverksamhet, kiosk och liknande. Det är viktigt att såväl lokaler, gårdsmiljöer 
och bostäder är lättillgängliga och att det är lätt att orientera sig och röra sig mellan 
byggnaderna. För att underlätta förflyttning mellan ett trygghetsboende i väst och 
huvudbyggnaden i öst kan en passage anordnas mellan husen exempelvis i form av en 
upphöjd gångbro under tak.  
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Trygghet 
Detaljplanen medger fler bostäder i området samtidigt som centrumverksamheter och 
kontor tillåts. Detta innebär att både fler boende och besökare kan komma att röra sig i 
området. Fler personer som rör sig i stadsrummet kan leda till att den upplevda 
tryggheten ökar, både inom planområdet och i omkringliggande områden.   

Grundläggning 
Den geotekniska utredningen (2020-07-03) av den västra delen av planområdet visar 
att marken har god stabilitet. Lättare byggnader (ca 1–3 våningar) bedöms kunna 
grundläggas med platta på mark efter att eventuell organisk jord schaktats bort. Tyngre 
byggnader (ca 4–7 våningar) bedöms kunna grundläggas med grävpålar eller plintar på 
berg. För att undvika ojämna sättningar samt erhålla en bra undergrund bör befintliga 
jordlager packas innan grundläggningsarbeten påbörjas. Kompletterande 
undersökningar för att säkerställa jordlagrens egenskaper, grundvattensituationen 
samt bergets överyta bör utföras vid detaljprojektering av byggnader inom området. 
Vid lokala schakter ska stabilitetsförhållandena kontrolleras.  

Enligt kommunens övergripande radonriskkartering ligger området inom 
normalriskområde för radon. Radonskyddat byggnadsutförande bör tillämpas vid 
nybyggnation. 

Verksamheter 
Inom den östra planhalvan tillåts verksamheter som ryms inom beteckningen C – 
Centrum samt K – kontor. Detsamma gäller inom den västra planhalvan men här 
endast i bottenplan. Nuvarande vård- och omsorgsboende tillåts i detaljplanen men 
planeras att i framtiden flytta till annan plats inom tätorten. Detta öppnar upp för 
möjligheten att nyttja befintlig byggnad för nya typer av verksamheter.  

FRIYTOR 

Rekreation  
Bostäder inom planområdet ska ha tillgång till en god utomhusmiljö. Tillgång till egen 
eller gemensam uteplats med acceptabla ljudnivåer enligt Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggande ska finnas. Det är viktigt att uteplatser möjliggör en 
kvalitativ utevistelse för de boende i området. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
En beräkning av trafikalstringen har gjorts baserat på den byggrätt som rubricerad 
detaljplan medger. Totalt uppskattas en årsdygnstrafik (ÅDT) på 949 bilar vid maximal 
utbyggnad. Inga nya vägar kommer att byggas av kommunen i området eftersom 
befintlig infrastruktur bedöms tillräcklig även för framtida trafikmängder. 

Utfarter 
All trafik ska ledas in till området via befintlig infart vid Tre rosors väg. Inga nya in-
/utfarter tillåts. Befintlig infart till Stockrosen 1 via Furuvägen planläggs som NATUR 
och blir därmed planstridig. Infarten leder idag till en mindre personalparkering. 
Intentionen är att den norra infarten med tillhörande parkering ska tas ur bruk i 
samband med att vård- och omsorgsverksamheten flyttar och den norra gång- och 
cykelvägen förlängs österut.  
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Gång- och cykelvägar 
Befintliga gång- och cykelvägar inom planområdet ska behållas. I norra delen av 
planområdet möjliggörs en förlängning av befintlig gång- och cykelväg för att koppla 
samman området med övriga cykelvägnätet österut.  

Parkering 
För ny bostadsbebyggelse och verksamhet ska parkering anordnas inom respektive 
fastighet i enlighet med Ulricehamns kommuns parkeringsnorm. Beslut om antal 
parkeringsplatser och cykelparkeringar inom planområdet tas i bygglovsskedet. 
Parkering för rörelsehindrade ska finnas max 25 meter från entré. Vägen mellan 
parkeringsplats och entré bör inte luta mer än 1:12 och det ska vara lätt att orientera sig 
med hjälp av skyltar, markbeläggning och utformningen av entré.  

För effektivt nyttjande av marken kan parkering för ny bebyggelse med fördel anordnas 
under mark eller i parkeringsdäck, vilket möjliggörs i rubricerad detaljplan. Om 
kvartersmarken nyttjas maximalt till bostäder och centrumverksamhet så kan 
underjordisk parkering vara nödvändig för att uppfylla kommunens parkeringsnorm. 
Underjordiskt garage bör utformas utan golvbrunn/dagvattenutlopp eller annat system 
för att säkerställa att kontaminerat släckvatten vid eventuell brand inte når recipienten.  

STÖRNINGAR 

Buller 
Den bullerpåverkan som kan uppstå inom tillåtet område för bostäder (B) kommer från 
Tre rosors väg. Enligt en kommunövergripande trafikbullerkartering (Ramböll 2018) 
överskrids inte gällande gränsvärde om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad 
inom dessa områden. Högsta ekvivalenta ljudnivå inom område för bostäder beräknas 
uppgå till 50 – 55 dB(A) och uppstår inom nuvarande parkeringsyta (se gult område i 
Figur 6, till vänster).  

En bedömning av framtida bullernivåer har gjorts utifrån trafikbullerkarteringen och 
prognosticerad trafikökning vid maximal exploatering enligt detaljplanen. Trafiken på 
Tre rosors väg bedöms inte ge upphov till bullernivåer som överskrider gällande 
gränsvärden vid fasad även om antalet fordon/dygn mer än fördubblas. Trafiken på Tre 
rosors väg ökar dock även till följd av andra exploateringar inom tätorten vilket i 
framtiden kan innebära att bullernivåerna närmast vägen överskrider 60 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå. Om dagens utformning av området vidmakthålls, med samlad 
parkering mot Tre rosors väg och minimal trafik inne bland bostadsbyggnaderna, 
kommer bullernivåerna även i framtiden understiga gällande gränsvärden för 
bostadsbyggnads fasad med god marginal. Om bostadsbebyggelse placeras närmare 
vägen än idag, det vill säga inom nuvarande parkeringsområde, kan dock framtida 
bullernivåer uppstå som överstiger gällande gränsvärden. För att säkerställa att 
Förordning (2015:216) följs reglerar detaljplanen att bostäder där ekvivalent ljudnivå 
vid fasad överskrider 60 dB(A) ska uppföras med ½ av bostadsrummen mot en 
ljuddämpad sida. 
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Figur 6.  Till vänster visas beräknad ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark, till höger visas beräknad 
maximal ljudnivå 2 meter över mark. Planområdet är markerat med svart streckad linje. Grått 
skrafferat område markerar det område där rubricerad detaljplan tillåter användningen bostäder (B). 

Gränsvärdet för ekvivalent ljudnivå vid uteplats (50 dB(A)) riskerar att överskridas 
inom nuvarande parkeringsområde. Gränsvärdet för maximal bullernivå vid uteplats 
(70 dB(A)) beräknas överskridas inom och i närheten av parkeringsområdet (se Figur 
6), till höger. De höga maximala ljudnivåer som beräknas uppstår till följd av att 
beräkningen förutsätter ett minsta antal tunga fordon/dygn inom nuvarande 
parkeringsområde vilket ger upphov till momentana maximala nivåer. I praktiken 
uppstår de inte lika ofta som beräkningen visar. Maximala nivåer i enlighet med 
karteringen kan dock uppstå inom kvartersmarken om någon verksamhet inom 
planområdet har flera dagliga leveranser med lastbilar. Detaljplanen medger att 
uteplats anordnas där riktvärdena riskerar att överskridas men säkrar att tillgång då 
även måste finnas till minst en ytterligare uteplats vänd mot en ljuddämpad sida. 
Bullerutsatta uteplatser kan i dessa fall fungera som komplement vilket är i enlighet 
med Förordning (2015:216). Inom planområdet finns goda förutsättningar för att 
anordna uteplats där bullernivån underskrider riktvärdena.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Anslutning till kommunala vatten- och avloppsledningar finns, liksom möjligheten till 
utökad anslutning.  

El, tele, bredband och värme 
Området är anslutet till el, tele, bredband och fjärrvärme, möjlighet till utökad 
anslutning finns. I planområdets västra hörn möjliggörs anläggning av en 
transformatorstation.   

Dag- och dräneringsvatten 
Rubricerad detaljplan tillåter att den totala takytan inom planområdet utökas från 
befintliga ca 5200 m2 till ca 6400 m2. Övriga hårdgjorda ytor på kvartersmark, ca 5000 
m2, bedöms vid utbyggnad vara likvärdiga mot nuvarande situation. Ca 2200 m2 av 
grönområdet längs Tre rosors väg, söder om befintlig parkeringsyta, planläggs som 
gatumark men ska bevaras som grönområde. Vid maximal utbyggnad enligt rubricerad 
detaljplan förväntas avrinningen öka från 366 l/s till 467 l/s vid ett 10-årsregn (se 
Tabell 1). Ledningsnätet nedströms är hårt belastat och avrinningen från planområdet 
bör därför förbli oförändrad i förhållande till nuvarande situation. För att inte öka 
belastningen på ledningsnätet bör fördröjning av dagvatten ske inom fastigheten. Detta 
kan åstadkommas exempelvis genom anläggning av gröna tak, minskad andel 
hårdgjord yta eller genom trög dagvattenhantering med hjälp av öppna diken eller 
liknande. 

Tabell 1. Avrinning före och efter exploatering 

AVRINNING FRÅN TOTAL EFFEKTIV YTA [l/s] 

 Återkomsttid [år] 

Scenario 10 år 20 år 

Före genomförande av detaljplan 366 l/s 460 l/s 

Efter genomförande av detaljplan 467 l/s 587 l/s 

 
I och med att rubricerad detaljplan till stor del medger samma markanvändning som 
tidigare så förväntas inte halterna av föroreningar öka i dagvattenavrinningen. Vid 
anläggning av större sammanhängande parkeringsytor kan dock krav om rening 
komma att ställas i enlighet med Ulricehamns kommuns gällande riktlinjer. 

Översvämning vid skyfall 
WSP har på uppdrag av Ulricehamns kommun tagit fram en tätortsövergripande 
skyfallskartering. Karteringen visar att området löper viss risk att drabbas av 
översvämning vid ett framtida 100-årsregn, se Figur 7. Vattenansamlingar riskerar 
framförallt att uppstå på befintliga innergårdar där byggnadskropparna hindrar 
avrinning ytledes. För att undvika vattenansamlingar vid framtida byggnation bör den 
interna dagvattenhanteringen ta hänsyn till de naturliga rinnvägarna. 
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Figur 7. Till vänster visas utdrag från WSP:s ” Översvämningskarta efter skyfall Blöta förutsättningar” 
(2019). Till höger visas utdrag från WSP:s ”Rinnvägar efter skyfall Blöta förutsättningar” (2019). 

Avfall  
Dragväg mellan avfallsutrymme och uppställningsplats för sopbil bör inte överstiga 10 
meter. Angöringsplats får inte vara på gångbana eller inom 10 meter från korsning. 
Angöringsplats som innebär backning för sopbil bör undvikas. För flerbostadshus bör 
avstånd mellan byggnadens entré och avfallsutrymme inte överstiga 50 meter. 

Återvinningsstation 
Närmaste återvinningsstation finns ca 500 meter öster om planområdet, vid 
Avenboksgatan. En större återvinningscentral (Övreskog) finns strax norr om 
Ulricehamns tätort. 

Brandvattenförsörjning 
Brand- och spolposter finns vid gång- och cykelvägen i planområdets sydvästra hörn. 
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. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
I gällande översiktsplan för Ulricehamns kommun (antagen av kommunfullmäktige 
2015-10-29) är planområdet inte specifikt utpekat. Planområdet ligger dock i direkt 
anslutning till området ”Fredriksberg norra” vilket är utpekat som lämplig lokalisering 
för nya bostäder. Planområdets förutsättningar stämmer även väl överens med 
översiktsplanens övergripande riktlinjer för bebyggelseutveckling vilka anger att 
byggnation i områden med närhet till befintlig service, infrastruktur och bebyggelse 
samt med god tillgång till kommunikationer är positivt. Rubricerad detaljplan bedöms 
därmed vara förenlig med översiktsplanen.  

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN 
I den fördjupade översiktsplanen för Ulricehamn stad (Växtplats Ulricehamn 2008-10-
29) föreslås inga förändringar inom, eller i direkt anslutning till, planområdet. 

GRÖNPLAN 
Skogsområdet i östra och norra delen av planområdet är i Ulricehamns Grönplan 
(2001) klassat som naturpark vilket beskrivs som mindre områden med naturprägel 
planlagda som parkmark. Grönområdet ingår i ett utpekat grönt stråk som leder in i 
planområdet söderifrån. De gröna stråken i staden ska enligt Grönplanen bevaras och 
förstärkas då dessa är viktiga ur både ett ekologiskt och socialt perspektiv. Inom 
planområdet bör därmed hänsyn tas till befintligt grönområde och till kopplingen 
mellan detta och områdena i norr och i söder. 

DETALJPLAN 
Området för rubricerad detaljplan omfattas av tre gällande detaljplaner. Större delen av 
planområdet ingår i Förslag till stadsplan för område vid Fredriksberg (södra delen) 
(1975-09-05) som tillåter bostäder, gata och park. Nuvarande parkeringsyta i södra 
delen av fastigheten Stockrosen 1 omfattas av Förslag till ändring av detaljplanen för 
del av stg 297 HO (1988-11-16) vilken tillåter bostäder, hela ytan är dock förlagd med 
prick- eller korsmark. Grönområdet i östra delen av planområdet är planlagt som park 
och ingår i Förslag till utvidgning av stadsplanen för del av Ulricehamn (1949-02-18).  

Genomförandetid i gällande detaljplan 
Genomförandetiden för samtliga berörda detaljplaner har passerat. Detaljplanerna från 
1949 och 1975 har inga angivna genomförandetider vilket automatiskt ger 
genomförandetiden 15 år. Detaljplanen från 1988 har en genomförandetid som gick ut 
1994-06-30.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Marken inom planområdet sluttar från öst till väst med en högsta marknivå på ca + 253 
m ö.h. och en lägsta nivå på ca + 239 m ö.h. Ett skogsområde täcker planområdets 
norra och östra delar, utöver detta utgörs marken av klippt gräsmatta med enstaka träd 
och planteringar samt hårdgjorda ytor i form av bebyggelse och asfalterad mark. Ett 
mindre koloniområde finns vid det västra hörnet av Stockrosen 1. 

I samband med tidigare detaljplanearbete i ett angränsande område (”Detaljplan för 
del av Stockrosen 1 m.fl. 2019-06-03”) utfördes en naturvärdesinventering samt en 
utvärdering av ekosystemtjänster. Inventeringarna inkluderar inte rubricerat 
detaljplaneområde, däremot är skogsområdet direkt nordväst om planområdet 
inkluderat vilket ger en indikation om vilka naturvärden som finns inom planområdet 
(se Figur 8).  

Enligt Naturvärdesinventering Stockrosen (2018-06-18, Jakobi Sustainability AB) 
utgörs skogsområdet i nordväst dels av alsumpskog och dels av blandlövskog. 
Alsumpskogen klassas som naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) och blandlövskogen 
som naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). I Utvärdering av ekosystemtjänster 
Stockrosen (2018-10-29, Jakobi Sustainability AB) identifieras ett flertal 
ekosystemtjänster kopplade till skogsområdet i nordväst, bland annat pollinering, 
fröspridning, friluftsliv med mera. 

 
Figur 8. Område för naturvärdesinventering och ekosystemtjänstutredning 
markerat i rött, planområde markerat i gult. 
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Inom planområdet utgörs träden i nordväst huvudsakligen av grova alar med inslag av 
bland annat körsbär, sälg och lönn (område 1, Figur 9).  I planområdets norra hörn 
växer huvudsakligen björk och sly (område 2, Figur 9). Längs med den östra kanten 
växer blandade lövträd (område 3, Figur 9). Område 1 bedöms ha något högre 
naturvärde jämfört med område 2 och 3 eftersom flera av trädarterna bland annat har 
viktiga funktioner för fåglar och vårflygande insekter. Skogsområdet som helhet länkar 
även samman grönområden söder- och österut med skogen i nordväst och har därmed 
en viktig funktion som spridningsväg. För att bibehålla naturvärdena både inom och 
utom planområdet är det därför viktigt att grönstrukturen inom planområdet bevaras. 
Funktionen som spridningsväg försvagas något av befintlig infart till Stockrosen 1 från 
Furuvägen. 

 
Figur 9. Drönarefoto över planområdet. I område 1 växer al, körsbär, sälg och 
lönn, i område 2 växer björk och sly och i område 3 växer blandade lövträd. 
Området som helhet har en viktig funktion som spridningsväg (grön pil). 

Geoteknik  
Inom den västra halvan av planområdet har COWI AB, på uppdrag av Ulricehamns 
kommun, utfört en geoteknisk utredning daterad 2020-07-03. Enligt utredningen 
består området i huvudsak av siltig sand som vilar på berg, sanden varierar från lerig 
till grusig.  Jorddjupet till fast botten varierar och är uppmätt till ca 2 - 5,5 meter. Inom 
området har även lager av organisk jord påträffats med ett djup av ca 1 meter. 
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Grundvattenytan har vid ett tillfälle mätts och uppmättes då till ca 2,4 m under 
markytan vilket motsvarar en nivå på ca +244 m ö.h. 

Stabilitetsförhållandena bedöms enligt utredningen som tillfredsställande. 
Sättningarnas storlek förutsätts bli små och ske relativt snabbt vid måttliga laster. I den 
nordvästra delen av utredningsområdet (undersökningspunkt CW04 i bilagd 
utredning) har organisk jord påträffats vilken är mer sättningskänslig.  Vid varierande 
sättningsegenskaper under byggnader finns risk för skadliga differenssättningar. 
Kompletterande undersökningar bör utföras för att avgränsa området med mer 
sättningskänslig mark. Organisk jord förutsätts schaktas bort i samband med 
grundläggning av byggnader. Vid lokala schakter ska stabilitetsförhållandena 
kontrolleras.  

Markföroreningar 
Marken inom planområdet är inte bedömt som ett potentiellt förorenat område enligt 
Länsstyrelsens EBH-stöd. 

Radon 
Enligt kommunens radonriskkartering ligger planområdet inom normalriskområde för 
radon.  

Risk för höga vattenstånd 
Planområdet har en lägsta höjd på ca + 239 m ö.h. Den maximala översvämningsnivån 
för Åsunden är ca + 166 m ö.h. Konsekvenserna av ett maxflöde är därmed mycket 
begränsade inom planområdet. En stor mängd nederbörd kan dock påverka området 
med lokala flöden eller översvämningar. 

Historik 
Bebyggelsen inom rubricerat planområde 
uppfördes i början av 1980-talet. 
Intilliggande villaområde i söder uppfördes 
under senare delen av 1970-talet, 
flerbostadshusområdet i väster uppfördes 
under 1990-talet. Villakvarteret öster om 
planområdet bebyggdes under 1950-talet. 
Tidigare utgjordes området huvudsakligen 
av skog och till viss del odlingsmark (se 
Figur 10). 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom 
planområdet. 

Kulturmiljövärden 
Området berörs inte av något formellt skydd med avseende på kulturmiljö så som 
Riksintresse Kulturmiljö, skyddsbestämmelser i detaljplan eller liknande. Inom 
planområdet finns inga byggnader eller miljöer utpekade i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram. Oberoende av detta gäller dock Plan- och bygglagens 
generella krav att platsens natur- och kulturvärden ska tas i beaktande vid förändringar 
(2 kap. §6 PBL). Befintlig bebyggelse inom planområde utgörs av två mindre kvarter 

Figur 10. Ortofoto från 1964, planområdet 
markerat i rött. 
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som ursprungligen utgjordes av tätt placerade flerfamiljshus med pulpettak och 
enhetliga fasader i rött tegel.  

Det östra kvarteret genomgick omfattande förändringar under 1990-talet då det 
byggdes om till ett äldreboende. Förändringarna innebar bland annat att de fristående 
huskropparna byggdes samman, takfallet ändrades till sadeltak och tegelfasaden 
putsades gul. Bebyggelsen har få ursprungliga kvaliteter bevarade och bedöms inte 
besitta några högre kulturhistoriska kvaliteter eller omfattas av förvanskningsförbudet 
(PBL 8 kap 17 §).  

Det västra kvarteret är fortfarande ett bostadskvarter där originalutformningen 
huvudsakligen är bevarad. Bebyggelsen har ett stramt arkitektoniskt uttryck med en 
utmärkande form som skiljer sig från kringliggande bebyggelse. Kvarteret har vissa 
kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter men dessa bedöms inte vara av sådan 
karaktär att bebyggelsen omfattas av förvanskningsförbudet (PBL 8 kap 17 §). Se vidare 
i bilagt PM Kulturmiljö (2021-07-09).  

 

Figur 11. Befintliga byggnader inom planområdet. Överst till vänster flerbostadshus samt del av 
innergård. Överst till höger flerbostadshus sett från väster. Nederst syns del av gruppboendet Solrosen 
till vänster i bild och flerbostadshus till höger i bild.  
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BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Planområdet omfattar två mindre kvarter som uppfördes under början av 1980-talet. 
Kvarteren uppfördes ursprungligen som två likadana bostadskvarter med 
flerfamiljshus i två våningar. Det östra kvarteret byggdes under 1990-talet om till ett 
äldreboende och genomgick omfattande förändringar. Idag finns det fem 
flerbostadshus om två våningar samt ett antal komplementbyggnader och garage inom 
det västra kvarteret. Inom den östra halvan av planområdet finns en större 
sammanhängande byggnad om 2 våningar som inhyser vård- och omsorgsboendet 
Solrosen.  

Skola, affär, vård 
Närmsta livsmedelsbutik ligger ca 400 m från planområdet. Vårdcentral och 
tandläkarmottagning finns inom ca 2 km respektive 1,5 km. Förskola finns i direkt 
anslutning till planområdet, ca 30 m från befintliga bostadsbyggnader. Grundskola, 
högstadieskola och gymnasieskola finns inom ett avstånd av 2 km från planområdet. 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Planområdet ingår inte i något vattenskyddsområde. 

STRANDSKYDD 
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Kommunikationer  
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. 

FRIYTOR 

Rekreation 
Planområdet ligger i direkt anslutning till ett mindre skogsområde vilket ger goda 
förutsättningar för bostadsnära naturvistelse. Flera mindre lekplatser finns inom 500 
m gångavstånd från planområdet. Inom 1,5 km gångavstånd finns även Stadsparken, 
Ulricaparken och strandpromenaden. Ca 2 km från området ligger Lassalyckans 
friluftsområde med bland annat vandringsleder och olika idrottsanläggningar.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Planområdet omgärdas i söder av Tre rosors väg och i nordöst av en del av Furuvägen. 
Infart till befintliga bostäder samt till vård- och omsorgsboendet sker via Tre rosors 
väg. En grusinfart till en mindre personalparkering för vård- och omsorgsboendet 
ansluter till Furuvägen i norr. 
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Gång- och cykelvägar 
Utmed Tre rosors väg finns gång- och cykelväg som till största del är väl avskild från 
biltrafik. En gång och cykelväg går även längs planområdets norra och västra gränser 
och fortsätter västerut mot Parkgatan samt söderut mot Tre rosors väg. 

Kollektivtrafik 
Närmsta busshållplats ligger i direkt anslutning till planområdet, längs Tre rosors väg. 
Gångavstånd från befintliga bostadsbyggnader inom planområdet till hållplatsen är ca 
100 m.  

Parkering 
I den södra delen av planområdet finns parkeringsyta i markplan med infart via Tre 
rosors väg. En mindre parkeringsyta tillhörande vård- och omsorgsboendet finns även i 
norra delen av planområdet med infart via Furuvägen. 

STÖRNINGAR 

Buller 
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande ska buller från 
vägtrafik inte överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 
för bostäder om högst 35 kvadratmeter är gränsvärdet 65 dB(A). Bullernivån ska heller 
inte överskrida 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om bullernivån vid 
fasad överskrider riktvärdet ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en 
skyddad sida där bullret vid fasad inte överstiger 55 dB(A) ekvivalent och 70 dB(A) 
maximal ljudnivå mellan kl. 22:00-06:00. Om bullernivån vid uteplats överskrider 
riktvärdena måste tillgång även finnas till minst en uteplats, gemensam eller privat, 
vänd mot en ljuddämpad sida. 

Enligt kommunens översiktliga bullerkartering (utförd 2018 av Ramböll) kan 
ekvivalent ljudnivå uppgå till 60 - 65 dB(A) direkt vid Tre rosors väg. Mellan befintlig 
bostadsbebyggelse och fastighetsgräns mot Tre rosors väg beräknas ekvivalent ljudnivå 
uppgå till mellan 45 - 55 dB(A). Större delen av planområdet har en beräknad 
ekvivalent ljudnivå mellan 40 - 45 dB(A). Inga befintliga byggnader inom planområdet 
har en beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad som överstiger gällande riktvärden. 
Beräknad maximal ljudnivå beräknas understiga eller som mest uppgå till 70 dB(A) 
inom större delen av planområdet. Närmast Tre rosors väg samt inom dagens 
parkeringsyta uppskattas dock maximal ljudnivå kunna överstiga 85 dB(A). För utdrag 
från bullerkarteringen se Figur 6, sida 16.  

Farligt gods  
Planområdet ligger inte i närheten av utpekad primär eller sekundär transportled för 
farligt gods.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Fastigheterna inom planområdet är anslutna till det allmänna VA-ledningsnätet. 

El, tele, opto, bredband och värme 
Området är anslutet till el, tele, bredband och fjärrvärme. 
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Avfall 
Närmaste återvinningsstation finns ca 500 meter öster om planområdet, vid 
Avenboksgatan. En större återvinningscentral (Övreskog) finns strax norr om 
Ulricehamns tätort. 

Dagvatten 
Dagvatten är kopplat till det kommunala ledningsnätet. Ledningsnätet nedströms är 
hårt belastat och avrinningen från området bör därför förbli oförändrad. Vid ökad 
avrinning bör fördröjande åtgärder vidtas inom planområdet. Förutsättningar för att 
skapa en trög dagvattenhantering inom området finns. 

Skyfall 
En skyfallskartering, framtagen av WSP på uppdrag av Ulricehamns kommun, visar att 
området löper viss risk att drabbas av översvämning i samband med ett framtida 100-
årsregn. Vattenansamlingar riskerar framförallt att uppstå på befintliga innergårdar 
där byggnadskropparna hindrar avrinning ytledes. För utdrag från skyfallskarteringen 
se Figur 7, sida 18. 
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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING 
Kommunen bedömer att genomförandet av rubricerad detaljplan 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. Området är till 
huvudsak redan ianspråktaget för bebyggelse. Noterade naturvärden inom och i 
anslutning till planområdet har tagits hänsyn till i planarbetet. Områden inom 
planområdet som bedömts ha naturvärde och vara lämpliga att bevara har förlagts med 
skydd genom planläggning allmän platsmark NATUR. 

En miljöbedömning enligt MB har inte upprättats. 

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
I skogsområdet direkt norr om planområdet har häckande stare observerats (rödlistad 
med status sårbar (VU)). Fågellivet i skogsområdet bedöms enligt tidigare genomförd 
naturvärdesinventering vara påfallande rikt (2018-06-18). Rubricerad detaljplan bidrar 
till att bevara befintlig spridningsväg in till detta skogsområde. Detaljplanen bedöms 
inte innebära negativ påverkan på arter som omfattas av artskyddsförordningen. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH VATTEN 
Genomförandet av rubricerad detaljplan innebär en förtätning av Ulricehamn och ett 
tillskott av bostäder i ett centralt område. Marken inom redan ianspråktaget område 
tillåts att nyttjas till en något högre grad samtidigt som viktiga grönytor bevaras och 
skyddas. Planförslaget bedöms därmed innebära en effektiv hushållning med marken. 

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

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN 
Planförslaget bedöms inte påverka Åsunden och leda till en försämring av 
vattenkvaliteten. Detaljplanen medger huvudsakligen samma markanvändning som 
tidigare och halterna av föroreningar i dagvattenavrinningen förväntas inte öka. För att 
säkerställa att föroreningsnivåerna inte ökar vid eventuell anläggning av större 
sammanhängande parkeringsytor kan krav på rening komma att ställas i enlighet med 
kommunens gällande riktlinjer.  

NATURVÄRDEN 
Inom planområdet finns ett grönt stråk som löper längs med planområdets östra och 
norra kanter. Stråket bedöms ha naturvärde och vara värt att bevara med anledning av 
funktionen som spridningsväg mellan intilliggande grönområden. Området är 
sammankopplat med ett skogsområde nordväst om planområdet inom vilket höga 
respektive påtagliga naturvärden noterats vid tidigare naturvärdesinventering.  

Den nordvästra delen av grönområdet inom detaljplanen bedöms ha något högre 
naturvärden i jämförelse med den östra delen. Detta eftersom artsammansättningen 
(grova alar med inslag av körsbär, sälg och lönn) bedöms ha något högre betydelse för 
den biologiska mångfalden. Hela grönområdet öst och nordväst är planlagt som 
NATUR för att bevara och förstärka det gröna stråket samt för att bevara naturvärdena. 
Utöver grönområdet är planområdet huvudsakligen redan ianspråktaget för 
bebyggelse. Övriga grönytor utgörs av klippt gräsmatta med enstaka träd/buskage och 
bedöms ha låga naturvärden. Den exploatering som rubricerad detaljplan medger 
bedöms inte leda till negativ påverkan på naturvärden. 

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Genomförandet av rubricerad detaljplan innebär att samtliga bostadsbyggnader och 
komplementbyggnader inom den västra halvan av planområdet rivs. Detta innebär att 
kvarterets arkitektoniska kvaliteter samt huvuddelen av dess kulturhistoriska värden 
försvinner. Förutsättningarna för att möjliggöra fler bostäder i området utan att 
påverka dessa värden är dock mycket begränsade. För att kunna uppfylla planens syfte 
angående fler bostäder bedöms därför viss negativ påverkan på kulturmiljö vara 
motiverad. Det berörda kvarteret som helhet bedöms inte besitta särskilt höga 
kulturhistoriska kvaliteter, detsamma gäller för de enskilda byggnaderna. Kommunen 
bedömer inte heller att byggnaderna har så höga estetiska, upplevelsemässiga eller 
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konstnärliga värden att de med avseende på arkitekturen är motiverade att bevara. 
Sammantaget bedöms rivningen av berörd bebyggelse innebära viss negativ påverkan 
på områdets kulturmiljö men denna påverkan bedöms inte vara betydande. 

Detaljplanen kan innebära att även bebyggelsen inom den östra delen av planområdet 
rivs, även om detta inte är något som i dagsläget planeras. Den östra bebyggelsen har 
genomgått omfattande förändringar och bedöms ha få ursprungliga kvaliteter 
bevarade, en sådan rivning bedöms därför innebära en mycket marginell påverkan med 
avseende på kulturmiljö. 

STADSBILD 
Planerad rivning samt uppförandet av ny högre bebyggelse innebär att upplevelsen av 
stadsdelen förändras. Berörda byggnaders bebyggelsestruktur och utformning bedöms dock 
inte vara karaktäristiskt för stadsdelen som helhet och området bedöms inte vara av central 
betydelse för stadsbilden. Områdets småskaliga karaktär blir med den högre bebyggelsen 
inte lika dominerande som idag. Den högre bebyggelsen begränsas dock i våningsantal för 
att ansluta till skalan på planerade flerbostadshus i området direkt väster om pågående 
planområde där liknande våningsantal tillåts. Inom det östra kvarteret (nuvarande vård- 
och omsorgsboende) tillåts lägre bebyggelse om 2–4 våningar vilket knyter an till skalan 
hos intilliggande bostadskvarter. I och med detta tar planförslaget hänsyn både till 
stadsdelens nuvarande och historiska småskalighet och till stadsdelens pågående utveckling 
i väster. Sammantaget skapar detta en samverkan mellan den högre och lägre skalan och 
mellan områdena i stadsdelen som helhet.  

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Vid maximal utbyggnad enligt rubricerad detaljplan ökar andelen hårdgjord mark inom 
planområdet. Detta förväntas öka avrinningen vilket ökar belastningen på befintliga 
dagvattenledningar. Ledningsnätet nedströms är dock redan hårt belastat och 
avrinningen från planområdet bör därför förbli oförändrad i förhållande till nuvarande 
situation. För att inte belasta ledningsnätet över dess kapacitet bör fördröjning av 
dagvatten ske inom fastigheten. Föroreningshalten i dagvattenavrinningen förväntas 
inte öka. 

TRAFIK 
Trafiken till och från området förväntas öka i och med genomförandet av detaljplanen. 
Tabell 2 visar den genomsnittliga trafiken under ett årsdygn (ÅDT) år 2021 samt 
prognosticerad trafikmängd efter en maximal utbyggnad enligt rubricerad detaljplan. 
Prognosen har tagits fram med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg och utgår 
från att det västra området (BC1K1) används för bostäder och det östra området (BCK) 
används för samhällsservice även i framtiden. Befintlig infrastruktur i området bedöms 
tillräcklig även för framtida trafikmängder. 

Tabell 2. Trafikalstringsberäkning enligt rubricerad detaljplan 
TRAFIKALSTRING 

Uppskattad ÅDT 2021 (befintlig bebyggelse) 328 fordon/dygn 

Prognosticerad ÅDT vid maximalt nyttjande 
av tillåten byggrätt 

949 fordon/dygn 

Förändring enligt prognosticerad ÅDT + 621 fordon/dygn 
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BULLER 
Förväntad trafikökning från tillkommande bostäder och utökad verksamhet i området 
kommer att leda till en ökning av den dygnsekvivalenta bullernivån. Inom nuvarande 
parkeringsområde finns viss risk för att framtida bullernivåer uppstår som överstiger 
gällande gränsvärde vid bostadsfasad. Goda förutsättningar finns för att genom 
placering eller utformning uppföra bostäder där bullernivåerna understiger 
gränsvärdet.  

PLANALTERNATIV 
Planalternativet innebär att rubricerad detaljplan blir gällande vilket möjliggör ett 
något högre nyttjande av marken i jämförelse med nuvarande exploatering. I den västra 
delen av planområdet rivs befintliga byggnader för att ge plats till en högre bebyggelse 
med fler bostäder. Nuvarande vård- och omsorgsverksamhet tillåts fortsättningsvis 
men möjlighet ges för utveckling av nya bostäder och/eller andra typer av centrum- och 
kontorsverksamheter vilket ökar områdets flexibilitet. Bevarandet av grönområdet i öst 
och norr säkerställs. Befintlig infart via Furuvägen i norr blir planstridig.  

NOLLALTERNATIV 
Ett nollalternativ innebär att ingen ny detaljplan upprättas. Inom kvartersmark tillåts 
fortsättningsvis bostäder med maximalt två våningar. Området är idag i princip 
maximalt exploaterat i förhållande till vad gällande detaljplan medger vilket gör att en 
bostadsförtätning i väst och utbyggnad i öst inte blir möjlig. Det är sannolikt att 
bostadsbebyggelsen i väst fortsätter att finnas kvar, behovet av renovering och 
upprustning är dock stort och det är möjligt att bebyggelsen rivs även i ett 
nollalternativ. 

Den östra delen av grönområdet fortsätter att vara planlagt som PARK vilket inte 
stämmer överens med nuvarande användning. Den norra delen av grönområdet 
fortsätter att vara planlagt som kvartersmark. Den privata fastighetsägaren fortsätter 
att ansvara för skötseln av den norra delen av grönområdet och inget skydd finns för att 
naturvärdena bevaras. Befintlig infart via Furuvägen i norr är planstridig även i 
nollalternativet.  

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Med avseende på kulturmiljö medför detaljplanen viss negativ påverkan i och med 
rivningen av befintlig bebyggelse i väster. Denna påverkan måste dock vägas mot de 
värden som planförslaget tillskapar för staden och stadsdelen. Fler bostäder möjliggörs 
i ett område med befintlig infrastruktur och närhet till skola, förskola, service, natur 
med mera vilket är positivt med avseende på bland annat tillgänglighet, minskat 
bilberoende, en god boendemiljö samt behovet av fler bostäder i tätorten. Med fler 
bostäder i området samt möjlighet till kontors- och centrumverksamhet skapas även 
förutsättningar för en mer levande och blandad stadsmiljö. Föreslagen exploatering 
nyttjar redan ianspråktagen mark och bevarar intilliggande grönområden vilket ur 
hållbarhetssynpunkt är att föredra i jämförelse med en exploatering på mark som inte 
är ianspråktagen för bebyggelse. Planförslaget ökar även områdets flexibilitet vilket gör 
att det bättre kan anpassas efter nuvarande och framtida behov.  

Föreslagen rivning och nybyggnation i det västra kvarteret bedöms gynna bland annat 
de allmänna intressena av fler bostäder i Ulricehamn, förbättrad boendemiljö, 
bevarande av naturvärden, bevarande av bostadsnära natur samt hushållning med 
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mark. Även fastighetsägarens enskilda ekonomiska intresse av att kunna utveckla sin 
fastighet gynnas. Sammantaget bedöms dessa allmänna intressen samt det enskilda 
ekonomiska intresset väga tyngre än det allmänna kulturmiljöintresset av att bevara 
bebyggelsen.  

Övrig negativ påverkan som detaljplanens genomförande kan medföra gäller bland 
annat ökad trafik, ökat buller samt ökad andel hårdgjord yta. Planområdet är dock 
huvudsakligen ianspråktaget för det som rubricerad detaljplan medger och dessa 
negativa konsekvenser bedöms bli små. Kommunens samlade bedömning är att 
rubricerad detaljplan innebär en positiv utveckling av området. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 
Den ska redovisa vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas.  

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

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

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

Från den dag detaljplanen fått laga kraft fram tills att detaljplanen ändras eller upphävs 
har fastighetsägare rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. 
Under genomförandetiden får inte detaljplanen ändras utan synnerliga skäl, om någon 
fastighetsägare 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. Efter 
genomförandetidens utgång kan detaljplanen ändras eller upphävas utan synnerliga 
skäl och utan att de rättigheter som uppkommit genom planen kan beaktas. 

Huvudmannaskap 
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 NATUR, GATA samt CYKEL. 

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande: 

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

Allmänt 
Berörda fastighetsägare, kända rättighetshavare och delägare i eventuella 
samfälligheter framgår av fastighetsförteckningen. De fastighetsrättsliga 
konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. Förändringarna framgår av Tabell 
3 samt Figur 12 på sida 34 – 35. De arealuppgifter som anges är ungefärliga och kan 
komma justeras vid lantmäteriförrättning.  

Antagen detaljplan som får laga kraft ger kommunen rätt att lösa in mark som enligt 
planen ska användas för allmänna platser (allmän platsmark). Berörd fastighetsägare 
har rätt att kräva att kommunen löser in marken. Kommunen är skyldig att betala 
ersättning för den mark som ska lösas in. 

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

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning krävs för att fastighetsindelningen ska överensstämma med 
detaljplanen. Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet och genomförs med stöd av 
avtal mellan fastighetsägarna. Syftet med avtalet är att komma överens kring ersättning 
för de marköverföringar som föreslås i Tabell 3 och Figur 12. Stubo AB och 
Ulricehamns kommun ansöker om föreslagna fastighetsbildningsåtgärder gemensamt 
med överenskommelse som grund till ansökan. Ulricehamns kommun ansvarar för att 
skicka in ansökan om fastighetsbildning. Fastighetsbildningskostnaderna fördelas 
enligt nedan. 

Kvartersmark 

Fastigheten Stockrosen 1, ägd av det kommunala bostadsbolaget Stubo AB, är uppdelad 
i två ej sammanlänkade markytor. Den västra delen av fastigheten ligger utanför 
rubricerat planområde medan den östra delen ingår. Den västra delen av fastigheten 
stämmer ej överens med gällande detaljplan ”Detaljplan för del av Stockrosen 1 m.fl. 
2019-06-03” vilket påverkar förutsättningarna för bygglov för både den västra delen 
och för den delen av fastigheten som ingår i rubricerat planområde. Kvartersmark med 
ändamålet B, C och K samt B, C1 och K1 föreslås med anledning av detta avstyckas från 
Stockrosen 1 och bilda en egen fastighet (se Figur 12). Fastighetsbildningsåtgärden 
bekostas av Stubo AB. 

Kvartersmark med ändamålet transformatorstation (E1) föreslås avstyckas från 
fastigheten Stockrosen 1 och bilda en egen fastighet i Ulricehamns kommuns ägo (se 
Figur 12). Fastigheten Stockrosen 1 ägs av det kommunala bostadsbolaget Stubo. 
Ersättning för mark ska regleras i en överenskommelse om fastighetsreglering. 
Fastighetsbildningsåtgärden bekostas av Ulricehamns kommun. 

Del av den kommunägda fastigheten Bogesund 1:230, planlagd som kvartersmark med 
användning bostäder (B) i rubricerad detaljplan, föreslås överföras till angränsande 
fastighet Stockrosen 1 (se Figur 12). Ersättning för mark ska regleras i en 
överenskommelse om fastighetsreglering. Fastighetsbildningsåtgärden bekostas av 
Stubo AB. 
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Allmän plats 

Den del av Stockrosen 1 som utgör allmän plats (NATUR) i rubricerad detaljplan 
föreslås överföras till den angränsande kommunägda fastigheten Bogesund 1:230 
genom fastighetsreglering (se Figur 12). Ersättning för mark ska regleras i en 
överenskommelse om fastighetsreglering. Fastighetsbildningsåtgärden bekostas av 
Ulricehamns kommun. 

Den del av den kommunägda fastigheten Bogesund 1:257 som ingår i planområdet 
föreslås överföras till den angränsande kommunägda fastigheten Bogesund 1:230 
genom fastighetsreglering (se Figur 12). Fastighetsbildningsåtgärden bekostas av 
Ulricehamns kommun. 

Fastighetsvisa konsekvenser av detaljplanen 
Tabell 3. Fastighetsvisa konsekvenser av detaljplanen 

Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser och 
marköverföringar 

Ekonomiska konsekvenser för 
fastighetsägare 

  Kostnader Intäkter 
Bogesund 1:230 

Kommunalt ägd 

Föreslås erhålla ca 3855 m2 allmän 
platsmark (NATUR) från Stockrosen 1. 

Föreslås erhålla ca 265 m2 allmän 
platsmark (GATA samt CYKEL) från 
Bogesund 1:257 

Föreslås avstå 261 m2 kvartersmark (B) till 
Stockrosen 1. 

Kostnader för 
markförvärv och 
lantmäteri-
förrättning. 

 

Ersättning för 
mark. 

Bogesund 1:257 

Kommunalt ägd 

Föreslås avstå ca 265 m2 allmän platsmark 
(GATA samt CYKEL) till Bogesund 1:230. 

Kostnader för 
lantmäteri-
förrättning 

 

Stockrosen 1 

Ägs av det 
kommunala 
bostadsbolaget 
Stubo AB 

Föreslås erhålla ca 261 m2 kvartersmark 
(B) från Bogesund 1:230. 

Föreslås avstå ca 3855 m2 allmän 
platsmark (NATUR) till Bogesund 1:230. 

Föreslås avstå ca 131 m2 kvartersmark (E1) 
till en ny fastighet genom avstyckning. 

Föreslås avstå ca 21 684 m2 kvartersmark 
(B, C och K samt B, C1 och K1) till en ny 
fastighet genom avstyckning. 

Kostnader för 
markförvärv och 
lantmäteri-
förrättning. 

Ersättning för 
mark. 
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Figur 12. Illustration över fastighetsvisa konsekvenser av detaljplanen. 

Övriga avtal mm. 
Intentionen är att den norra infarten via Furuvägen med tillhörande parkering ska tas ur 
bruk i samband med att vård- och omsorgsverksamheten flyttar och den norra gång- och 
cykelvägen förlängs österut. Fram tills detta sker avser kommunen att skriva servitut med 
Stubo AB angående den norra infarten med syftet att infarten ska användas av personal 
till vård- och omsorgsverksamheten.   

Ett servitutsavtal för belysningsstolpar längs gång- och cykelvägen i väst kommer ingås 
mellan kommunen och UEAB för att säkra rätten till marken. Detta sker i tidigt skede, 
innan fastighetsbildning, för att underlätta framtida fastighetsbildningsprocess. 
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Detaljplanens genomförande medför ingen utbyggnad eller förändring av allmän plats 
som ska belasta exploatören. Kommunen anser därmed att ett exploateringsavtal för 
rubricerad detaljplan inte behöver tecknas.  

TEKNISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
Gatunätet för biltrafik i området är utbyggt och bedöms tillräckligt för nuvarande och 
framtida trafikmängder. Planen möjliggör en förlängning av befintlig gång- och cykelväg i 
norra delen av området fram till Villagatan. Kostnaden är beräknad till ca 400 000 kr. 
Utbyggnaden av gång- och cykelvägen kan ske oberoende av övrig exploatering i området. 
Kommunen bedömer att denna gång- och cykelväg tjänar ett stort område och inte endast 
gynnar exploatören, Stubo AB. Därav bekostar Ulricehamns kommun utbyggnaden av 
gång- och cykelvägen. 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Vatten och avlopp finns utbyggt i anslutning till planområdet. Ledningsnätet nedströms är 
hårt belastat och avrinningen från planområdet bör därför förbli oförändrad i förhållande 
till nuvarande situation. Vid maximal utbyggnad enligt rubricerad detaljplan förväntas 
avrinningen öka från 366 l/s till 467 l/s vid ett 10-årsregn. För att inte belasta 
ledningsnätet över dess kapacitet bör fördröjning av dagvatten ske inom fastigheten. Detta 
kan åstadkommas exempelvis genom anläggning av gröna tak, minskad andel hårdgjord 
yta eller genom trög dagvattenhantering med hjälp av öppna diken eller liknande. UEAB 
tar ut avgift för anslutningar till VA-nätet enligt gällande taxa. 

Parkering 
Parkering ska anordnas inom fastighet. Beslut om antal parkeringsplatser och 
cykelparkering tas i bygglovsskedet med bakgrund i gällande parkeringsnorm. 

El, tele, bredband och fjärrvärme 
I planområdets västra hörn planläggs ett område för transformatorstation. 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag. 
Ansvarigt bolag tar ut avgift för anslutning enligt gällande taxa. 

Tekniska utredningar 
En geoteknisk utredning har genomförts och finns som bilaga till planhandlingen. 

Detaljplanekostnader 
Planavtal har upprättats mellan kommunen och Stubo AB, planavgift tas inte ut vid 
lovärenden. 

Saneringskostnader 
Planområdet är inte bedömt som potentiellt förorenat område. I samband med rivning av 
befintlig bebyggelse ska man vara uppmärksam på eventuell förekomst av fyllnadsmassor 
som kan vara förorenade samt på eventuella föroreningar i byggnadsmaterialet.  

Övriga avgifter 
Den som bygger får i normalfallet betala följande kommunala avgifter: planavgift, 
bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta och utsättningsavgift. 
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trafikplanerare 
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My Andreasson, planarkitekt 
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Pär Norgren, stf. enhetschef och 
miljökompetens i planarbetet 
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Victoria Oscarsson, mätningsingenjör 
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