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DETALJPLANENS SYFTE  
Syftet med planen är att möjliggöra för nya bostäder i ett centralt läge samtidigt som 
fastighetens kulturhistoriska värden skyddas från förvanskning och ny bebyggelse 
regleras med hänsyn till kulturmiljö och stadsbild. Planen syftar även till att 
möjliggöra centrumändamål för att stärka centrumstråket utmed Storgatan. 

  

BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 
Hela detaljplanen 
Huvuddrag 
Fastigheten Australien 3 planläggs för bostäder och centrumändamål. Det befintliga 
hörnhuset i tegel skyddas från rivning och dess kulturmiljövärden säkras från 
förvanskning. Planen innebär att byggnaden kan renoveras varsamt för att kunna 
nyttjas för bostäder och centrumverksamhet. För att stärka centrumstråket utmed 
Storgatan krävs att bottenvåning utformas på ett sätt som bidrar med 
stadsmässighet. Detaljplanen säkerställer därför att viss del av bottenvåningen mot 
Storgatan ska användas för centrumändamål eller gemensamhetslokaler för 
bostäder. 

Övrig bebyggelse på fastigheten skyddas inte från rivning i planen då den inte 
bedöms inneha sådana värden att den är motiverad att skydda. Detaljplanen innebär 
att befintlig byggnad i väst med stor sannolikhet rivs och ersätts med ny 
bostadsbebyggelse. För att ny bebyggelse ska anpassas till omgivningen och 
stadskärnans kulturmiljö reglerar planen placering, volym och utformning av den 
nya bebyggelsen. Höjdsättningen har begränsats till vad platsen som högst bedömts 
tåla vilket innebär att bebyggelse kan uppföras cirka tre meter högre än hörnhuset i 
tegel. Planen möjliggör även för uppförande av ett parkeringsgarage i 
bottenvåningar på ny bebyggelse. 
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Illustrationsplan 

Geografiskt läge och areal 
Planområdet är beläget inom kvarteret Australien som inbegrips i de äldre delarna 
av Ulricehamns stadskärna. Området ligger vid korsningen mellan Storgatan och 
Färgaregränden, cirka 50 meter söder om Stora torget och 50 meter nordväst om 
Ulricehamns kyrka. Totalt omfattar planområdet 896 kvadratmeter. 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Illustrationen visar hur en maximal exploatering enligt detaljplanen skulle kunna se ut. 
Se figur 6 för sektion genom Färgaregränden.  
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Markägoförhållanden 
Planområdet består av fastigheten Australien 3 som är privatägd samt fastigheten 
Bogesund 1:86 som ägs av Ulricehamns kommun.  

 

Motivering för avgränsning 
Planområdet är huvudsakligen avgränsat efter Australien 3:s fastighetsgränser men 
även av hur fastigheten nyttjas samt för att tydliggöra att viss allmän platsmark 
berörs av detaljplanens regleringar. Enligt befintlig fastighetsindelning inbegriper 
fastigheten Australien 3 mark som i verkligheten nyttas av fastigheten Australien 2. 
Denna mark inkluderas inte i detaljplanen och planområdesgränsen följer i nordöst 
fasaden på det befintliga hörnhuset, se figur 3. I söder inkluderas 1,35 meter av 
Färgaregränden för att tydliggöra att denna mark delvis berörs av regleringar i 
planen. 

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. 

  

Figur 2: Planområdets geografiska läge Figur 3: Planområdets avgränsning och 
markägoförhållanden 
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Allmän plats 
Huvudmannaskap 
Kommunen har huvudmannaskap för den allmänna platsmarken i detaljplanen. 
Allmän plats inom planområdet utgörs av planlagd gata. 

Gata 
Detaljplanen medför inga förändringar i gatunätet eller på gång- och cykelvägar. 
Mark som planläggs som gata nyttjas sedan tidigare som trottoar och 
planläggningen innebär att ytan även fortsättningsvis kan nyttjas som allmän 
platsmark. Detaljplanen tillåter att bebyggelse i planområdets västra del utformas 
med utskjutande byggnadsdelar över Färgaregränden. Utskjutande byggnadsdelar 
får maximalt kraga ut 1,35 meter från fasadliv och ska ha en fri höjd till gatan på 
minst 4,5 meter. 

Kvartersmark 
Bebyggelse 
Fastigheten Australien 3 planläggs för bostäder (B) och centrumändamål (C).  

Det befintliga hörnhuset skyddas från rivning och förvanskning i planen. Samtidigt 
möjliggör planen för att byggnaden ska kunna renoveras varsamt för att kunna 
nyttjas till bostäder och/eller centrumverksamheter. Nockhöjden är reglerad till 
+187,5 meter över havet (m ö.h.) vilket inrymmer den befintliga byggnaden på 
+187,1 m ö.h. Hörnbyggnaden får inte byggas till på höjden, vilket styrs av 
bestämmelse för skydd av kulturvärden, men detaljplanen möjliggör för en eventuell 
höjning av hörntornet (f9). Prickmark framför det avfasade hörntornet reglerar att 
markytan inte får förses med byggnad.   

Övrig bebyggelse på fastigheten skyddas inte från rivning i planen. Detaljplanen 
innebär att fastighetens västra del kan utvecklas med nya bostäder vilket betyder att 
befintlig byggnad med stor sannolikhet rivs och ersätts med en ny byggnadsvolym. 
Befintlig byggnad bedöms inte inneha sådana värden att den är motiverad att 
skydda, läs mer under Konsekvenser - Ej rivningsskyddad byggnad på sida 46.  

Ny bebyggelse regleras till en högsta nockhöjd på +190 m ö.h. vilket motsvarar 
bebyggelse på cirka sex våningar över markplan. Höjdsättningen innebär att ny 
bebyggelse får uppföras cirka tre meter högre än den bevarade hörnbyggnaden, 
vilket motsvarar ungefär en våning. Höjdsättningen har begränsats till vad platsen 
som högst bedömts tåla, läs mer under Stadsbild sida 9. Höjden har studerats under 
planarbetet genom volymstudier, se Konsekvenser - Stadsbild sida 50-51. 
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Exploatering regleras med korsmark för att bebyggelse ska placeras i enlighet med 
den tidigare kvartersstrukturen där bebyggelse följer fastighetsgränsen och skapar 
en innergård. Innergården planteras förslagsvis med grönska. På innergården får 
endast komplementbyggnader uppföras med en högsta nockhöjd på fyra meter ovan 
mark. Även plank, staket eller mur tillåts uppföras men innergården får inte 
användas för parkering. Balkonger och andra utskjutande byggnadsdelar får kraga 
ut över innergården. För att bevara upplevelsen av ”gränd” bör bebyggelsen placeras 
i liv med trottoar mot Färgaregränden.  

Innergårdens högsta markhöjd 
regleras till +176,1 m ö.h. (n1) 
vilket medger att innergården 
placeras på samma höjd som 
hörnbyggnadens entrévåning. På 
så sätt kan entrévåningen från 
Storgatan sträcka sig över hela 
kvarteret och möjliggöra god 
tillgänglighet till ny bostads-
byggnad. Detaljplanen möjliggör 
samtidigt för parkeringsgarage 
under fastighetens innergård, i 
de nedersta våningarna av ny bebyggelse. En marknivå på +176,1 m ö.h. innebär att 
fasaden till hörnbyggnadens källarvåning byggs för och befintliga källarentréer från 
innergården skulle kunna nyttjas för angöring till parkeringsgaraget direkt från 
källarplanet. 

För att ny bebyggelse ska anknyta till omgivningen, i enlighet med kommunens 
riktlinjer för stadsbyggnad men även kulturmiljöanalysens rekommendationer för 
fastighetens tålighet, regleras utformningen på ny bebyggelse. Takformen regleras 
till mansardtak (f2) för att säkerställa att tillkommande bebyggelse gestaltas med 
hänsyn till befintlig bebyggelse, såväl inom kvarteret som utanför, samt anpassas till 
stadskärnans taklandskap.  

Figur 5: Illustrativ sektion genom fastigheten med 
exempel på parkeringsgarage.  

Figur 4: Illustration av ett exempel på fasad mot Färgaregränden 
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Fasadmaterial regleras till antingen 
trä, puts eller tegel (f1) och 
takmaterial ska vara antingen 
enkupigt rött tegel eller röd falsad 
plåt (f3). Fria gavlar ska utformas 
som framsidor med omsorgsfull 
gestaltning (f5) med anledning av att 
kala brandväggar skulle riskera en 
negativ påverkan på stadsbilden. 
Färgsättning av fasader bör följa 
stadskärnans tidigare färgskala för 
att knyta an till omgivande 
bebyggelse. För att byggnaden ska 
förhålla sig till omgivande 
byggnadssätt och få en väl gestaltad 
fasad i gatunivå ska sockel utformas 
antingen utskjutande eller i liv med 
fasad (f8). Sockeln får alltså inte 
utföras negativ som indragen innanför en kramlad tegelfasad. Det är också viktigt att 
markplanet utformas med särskild omsorg för att undvika en sluten fasad. En öppen 
karaktär och god belysning är betydelsefullt för att skapa en trygg och tilltalande 
gatumiljö. Det är önskvärt att markplanet mot Färgaregränden inte enbart utformas 
med parkeringsfunktioner utan även tillförs entréer för att bidra med rörelse på 
platsen.  

Takkupor, frontespiser och tak-
terrasser får maximalt uppta 50 % 
av takfotslängden (f4) vilket kan 
nyttjas vid gestaltning för att skapa 
en varierande fasadutformning. 
Balkonger, burspråk och 
utskjutande byggnadsdelar mot gata 
ska utformas med en fri höjd på 4,5 
meter och tillåts kraga ut högst 1,35 
meter utanför fasadliv, se figur 7. 
Planbestämmelsen (f6) säkerställer 
en god framkomlighet på 
Färgaregränden, att balkonger kan 
utformas tillgänglighetsanpassade 
och att utskjutande byggnadsdelar 
inte ska dominera det 
arkitektoniska uttrycket mot gatan. Inglasade balkonger tillåts inte då det har 
bedömts riskera negativ påverkan på upplevelsen av den äldre stadsmiljön och 
riksintresseområdets värdebärande uttryck (f7). 

  

Figur 6: Sektion genom Färgaregränden 

Figur 7: Principskiss balkonger över allmän plats 
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Stadsbild 
Detaljplanen innebär att befintlig gatu- och kvartersstruktur samt hörnhusets 
värden bevaras. Det är viktigt med en varierande och god gestaltning vid uppförande 
av ny bebyggelse för att den ska harmonisera i stadsbilden. Detaljplanen reglerar 
därför placering, volym och utformning av ny bebyggelse för att den ska anpassas till 
stadskärnans värdebärande karaktärsdrag. Detaljplanen innebär att ny bebyggelse 
kan uppföras en våning högre än hörnhuset. Höjdsättningen har studerats under 
planarbetet genom volymstudier, läs mer under Konsekvenser - Stadsbild sida 50 
samt se tillhörande underlag Volymstudie och siktlinjer – Underlag till detaljplan 
för Australien 3 för bilder på hur bebyggelsen kan komma att påverka stadsbilden 
från olika håll.  

Till följd av topografiska förhållanden tillåts en högre byggnadshöjd än hörnhuset, 
något som bedömts acceptabelt i kulturmiljöanalysen utifrån fastighetens och 
platsens tålighet. För att anpassa höjden till den omgivande miljöns karaktär har 
höjden begränsats till att inte överskrida nockhöjder på befintliga byggnader öster 
om Storgatan. Höjdsättningen har även begränsats för att inte medföra en negativ 
påverkan på upplevelsen av Storgatans karaktäristiska bebyggelseområde.  

Kulturmiljö 
Detaljplanen skyddar hörnhuset från rivning och förvanskning. Byggnadens 
ursprungliga och karaktäriserande beståndsdelar skyddas med en 
egenskapsbestämmelse för skydd av kulturvärden (q1). Ursprungliga och 
karaktäriserande beståndsdelar ska bevaras så långt som möjligt och vid behov 
ersättas med nytillverkade lika originalutförande eller utförande typiskt för 
byggnadens uppförandetid. 

Byggnaden försätts med varsamhetsbestämmelser både exteriört och interiört för att 
precisera de generella varsamhetskraven. Bestämmelserna betyder varsamhet för 
befintliga karaktärsdrag vilket innebär att dessa ska bibehållas. Exteriört preciseras 
byggnadens väsentliga egenskaper till att innefatta bland annat volym, proportioner, 
ursprunglig fönstersättning, material, materialbehandling, detaljeringsnivå och 
originaldetaljer (k1). För exteriören ska underhållsåtgärder utföras med material, 
metoder och kulörer lika original eller en färgsättning som bedöms kulturhistoriskt 
riktig. Interiört preciseras väsentliga egenskaper till huvudtrapphuset med rundat 
trapplopp samt originalstrukturen avseende planlösningen (k2). Den interiöra 
originalstrukturen avseende planlösning ska vara vägledande vid ändringar och nya 
invändiga byggnadsdelar skall väljas med varsamhet om byggnadens 
originalkaraktär.  

Figur 8: Elevation genom staden i öst-västlig sträckning mellan Åsunden och kyrkan. 
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Nya byggnadsdelar och ändringar ska utformas i samklang med byggnadens 
originalkaraktär och särskild omsorg ska läggas på att skapa en helhet där 
originaldetaljer och nytillskott kan samexistera. Detaljplanen reglerar att byggnaden 
försätts med en utökad lovplikt där bygglov krävs för underhållsåtgärder av exteriör 
och interiör som omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser. 

Detaljplanen innebär att hörnbyggnaden inte får byggas till på höjden men planen 
möjliggör för en höjning av hörntornet (f9). Även tillförsel av takkupor i likadant 
utförande som de befintliga bedöms som en acceptabel förändring. Beskrivna 
ändringar bedöms inte innebära en negativ påverkan på byggnadens kulturvärden 
om de utformas i samklang med byggnadens originalkaraktär, men kan bidra med 
dagsljusinsläpp och högre takhöjd för att skapa gynnsamma bostadsförutsättningar.  

Detaljplanen tillåter en förhöjd marknivå på innergården till +176,1 m ö.h. En sådan 
exploatering innebär att fasaden på hörnbyggnadens källarvåning samt befintliga 
källarentréer från innergården byggs för. Hörnbyggnadens fasad mot gården 
bedöms kunna förändras för att möta kravställningar för bostäder, tillgänglighet och 
kommunens parkeringsnorm.  

Ny byggnadsvolym tillåts byggas till utmed Färgaregränden vilket betyder att 
hörnbyggnadens gavel mot väst kan byggas för. Förändringen bedöms inte medföra 
negativ påverkan på hörnbyggnadens kulturmiljövärde. Detaljplanen styr dessutom 
placering och utformning av ny bebyggelse för att ta hänsyn till kulturmiljöns 
värdebärande uttryck.  

Parkering 
Detaljplanen tillåter att innergården placeras på bjälklag med en högsta marknivå på 
+176,1 m ö.h. vilket möjliggör för parkeringsgarage i två våningar under 
innergården. En sådan exploatering innebär att hörnhusets källarvåning byggs för 
och befintliga källarentréer från gården skulle kunna nyttjas för angöring till 
parkeringsgaraget direkt från källarplan. Detaljplanen förhindrar att 
markparkeringar uppförs på fastighetens innergård. In- och utfart till 
parkeringsgaraget sker från Färgaregränden. Eftersom det befintliga hörnhuset 
skyddas från rivning och dess kulturvärden ska bevaras kan parkeringsgarage inte 
uppföras under detta hus, vilket begränsar ytan för parkeringar inom fastigheten. 

Förorenad mark 
Detaljplanen innebär att marken efter ett genomförande kommer vara säkerställt 
godkänd för känslig markanvändning. Planen reglerar att marken ska vara godkänd 
av tillsynsmyndigheten innan den får bebyggas. För att uppnå ett godkännande 
behöver fastighetsägaren visa på att marken inte kommer utgöra någon risk för 
människors hälsa eller miljö, antingen genom godkända provresultat eller 
byggnadstekniska lösningar. Påvisade halter på innergården bedöms bli 
bortschaktade vid exploatering och/eller byggas över med parkeringsgarage. Läs 
mer i Genomförandebeskrivning - Markförorening på sida 20. 
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Mark och vegetation 
Detaljplanen innebär att fastigheten även fortsättningsvis ska utformas med en 
mindre innergård vilken förslagsvis planteras med grönska och nyttjas som 
gemensam gårdsyta. Marknivån på innergården tillåts höjas till +176,1 m ö.h. (n1).  

Tillgänglighet 
Planen innebär att angöring med motorfordon kommer ske från omgivande gator 
och tillfart till parkeringsgaraget sker från Färgaregränden. Detaljplanen reglerar 
även att balkonger inte får kraga ut mer än 1,35 meter från fasadliv vilket möjliggör 
för uppförande av tillgänglighetsanpassade balkonger.  

Tillgänglighetsfrågor behöver särskilt beaktas vid projektering och bevakas under 
bygglovskedet. På grund av Färgaregrändens lutning bedöms det svårt att uppföra 
tillgänglighetsanpassade entréer mot denna gata. En tillgänglig huvudentré kan 
behöva anordnas från Storgatan, genom hörnbyggnaden. Den tillåtna marknivån på 
+176,1 m ö.h. medger att innergården placeras på samma höjd som hörnbyggnadens 
entrévåning. På så sätt kan entrévåningen från Storgatan sträcka sig över hela 
kvarteret och möjliggöra en tillgänglighetsanpassad passage till ny bostadsbyggnad. 
För att en passage ska kunna skapas från Storgatan, genom hörnhuset och till ny 
bebyggelse i väst krävs att en ny öppning för dörr tas upp i hörnhusets tegelfasad 
mot innergården. Denna åtgärd bedöms som nödvändig för att tillgängliggöra ny 
bebyggelse i fastighetens västra del. Vid projektering behöver det särskilt beaktas att 
befintliga granittrappor inbegrips i bestämmelse om skydd av kulturvärden varpå en 
åtgärd som fortfarande bibehåller entréns karaktär behöver appliceras. 

Kommersiell och offentlig service  
Detaljplanen möjliggör för en förlängning av centrumstråket utmed Storgatan 
genom att bottenvåning till viss del ska nyttjas på ett sätt som bidrar med 
stadsmässighet. Planen säkerställer att rum innanför minst två av de fyra 
skyltfönstren mot Storgatan ska användas för centrumändamål eller 
gemensamhetslokaler för de boende (s1). Det kan vara exempelvis butiks-, kontors- 
eller gemensamhetslokaler. Användningar som bostäder eller förråd har inte 
bedömts bidra till ett stärkt centrumstråk varav sådana användningar inte får uppta 
hela bottenvåningen mot Storgatan. 

Ytan framför hörnhusets avfasade hörn regleras med prickmark för att förhindra att 
byggnad uppförs på marken men ändå säkra möjligheten för fastighetsägare att 
kunna återställa den ursprungliga entrén mot hörnet. För att kunna anlägga en entré 
mot hörnet behöver en trappa anläggas på markytan. En entré möjliggör för att 
bottenvåningens hörnrum nyttjas som lokal vilket skulle bidra till centrumstråkets 
utveckling. 
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Ärendeinformation 
Tidplan 
Planprocessen har genomförts med ett standardförfarande. Framtagandet av 
detaljplanen har följt följande översiktliga tidplan:  

Samråd kvartal 2, 2015 
Granskning kvartal 2, 2022 
Antagande kvartal 3, 2022 
 
Detaljplanen får laga kraft tre veckor efter antagande, om inte detaljplanen 
överprövas eller överklagas.  
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MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 

Användning av mark och vatten 

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 
Gata 
Detaljplanen inkluderar en del av Färgaregränden, ett stråk på 1,35 meters 
bredd, för att möjliggöra för utskjutande byggnadsdelar över allmän platsmark 
i samband med ny bebyggelse i områdets västra del (f6). Bestämmelsen har 
stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p. 

Kvartersmark 
Bostäder 
Planbestämmelsen möjliggör för utveckling av bostäder i ett centrumnära läge 
och bidrar till förtätning av stadskärnan i enlighet med planens syfte. 
Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.  

Centrum 
Planbestämmelsen möjliggör för utveckling av centrumverksamheter i 
enlighet med planens syfte. Bestämmelsen motiveras av att stadsutveckling 
ska främja funktionsblandning och en levande stadskärna enligt kommunens 
riktlinjer för stadsbyggnad. Med användningen centrum avses handel, service, 
kontor, samlingslokaler och andra verksamheter som ligger centralt eller ska 
vara lätta att nå. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Höjd på byggnadsverk 

Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan 
Bestämmelsen reglerar högsta nockhöjden för ny bebyggelse till +190 meter 
över havet, enligt angivet nollplan. Regleringen motiveras av detaljplanens 
syfte att reglera ny bebyggelse med hänsyn till kulturmiljö och stadsbild. 
Höjdsättningen har begränsats till vad platsen som högst bedömts tåla. Till 
följd av topografiska förhållanden kan en högre byggnadshöjd än hörnhuset 
tillåtas. För att anpassa höjden till den omgivande miljöns karaktär har höjden 
begränsats till att inte överskrida nockhöjder på befintliga byggnader mellan 
Storgatan och kyrkan, öster om planområdet. Höjdsättningen har även 
begränsats för att inte medföra en negativ påverkan på upplevelsen av 
Storgatans karaktäristiska bebyggelseområde. För hörnbyggnaden är högsta 
nockhöjd reglerad till +187,5 m ö.h. för att inrymma den befintliga byggnaden 
som har en nockhöjd på cirka +187,1 m ö.h. Byggnadens befintliga höjd och 
volym ska bibehållas för att fastighetens kulturhistoriska värden ska skyddas i 
enlighet med planens syfte. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 
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Begränsning av markens utnyttjande  

Marken får endast förses med garage eller bostadskomplement 
under mark och komplementbyggnader med en högsta nockhöjd på 
4 meter samt plank, staket eller mur ovan mark. Parkering får ej 
uppföras ovan mark. Balkong, burspråk och utskjutande 
byggnadsdelar får kraga ut över marken.  
Bestämmelsen innebär att fastigheten utformas med en innergård för att 
bibehålla värdebärande egenskaper för stadskärnan vilket motiveras av 
detaljplanens syfte. Bestämmelsen möjliggör för byggnation både över och 
under mark. Garage eller bostadskomplement under mark motiveras av att 
fastighetens begränsade yta förutsätter att parkeringar tillskapas i 
parkeringsgarage beläget under mark. Bestämmelsen avser att säkerställa att 
invändigt parkeringsgarage i två våningar kan uppföras samtidigt som en 
innergård tillskapas. Ovan mark får komplementbyggnader uppföras vilket 
motiveras av att innergården avses fungera som gemensam uteplats för 
boende med exempelvis tillhörande uterum, terrass, lekutrustning eller 
cykelförråd. Plank, staket eller mur tillåts uppföras för att möjliggöra en 
avskärmning mot angränsande fastighets innergård. Parkeringsförbudet ovan 
mark motiveras av att innergården är avsedd för utevistelse samt av 
kommunens riktlinjer för stadsbyggnad som anger att parkeringar bör 
uppföras i underjordiska garage. Utskjutande byggnadsdelar tillåts kraga ut 
över marken. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 

Marken får inte förses med byggnad   
Regleringen berör kvartersmark framför hörnhusets avfasade hörn. 
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att ytan inte förses med byggnad men 
samtidigt möjliggöra för fastighetsägare att kunna återställa den ursprungliga 
entrén mot hörnet, vilket skulle kräva att en trappa uppförs på berörd mark. 
Bestämmelsen motiveras av att planens syfte att skydda hörnhusets värden 
men även möjliggöra för ett stärkt centrumstråk utmed Storgatan. 
Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 

Utformning 

f1 Fasadmaterial ska vara trä, puts eller tegel 

Bestämmelsen bidrar till att ny bebyggelse i stadskärnan utformas med hänsyn 
 till den kulturhistoriska miljön och den omgivande bebyggelsens
 karaktärsdrag. Angivna fasadmaterial är de material som får synas. 
 Bestämmelsen motiveras av detaljplanens syfte och kommunens riktlinjer för 
 stadsbyggnad. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.  

f2 Tak på huvudbyggnad ska vara utformat som mansardtak 
Planbestämmelsen reglerar takformen till mansardtak för att den 

 tillkommande bebyggelsen ska gestaltas med hänsyn till befintlig bebyggelse, 
 såväl inom kvarteret som utanför, samt anpassas till stadskärnans 
 taklandskap. Regleringen motiveras av detaljplanens syfte att ny bebyggelse 
 ska uppföras med hänsyn till den kulturhistoriska miljön och den omgivande 
 bebyggelsens karaktärsdrag. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 
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f3  Takmaterial ska vara av antingen enkupigt rött tegel eller röd 

 falsad plåt 
Bestämmelsen bidrar till att ny bebyggelse utformas med hänsyn till 

 stadskärnans karaktäriserande röda taklandskap. Regleringen motiveras av 
 detaljplanens syfte att ny bebyggelse ska ta hänsyn till den kulturhistoriska 
 miljön och den omgivande bebyggelsens karaktärsdrag. Bestämmelsen har 
 stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.  

f4 Takkupor, frontespiser och takterrasser får maximalt uppta 50 % 

 av takfotslängden  
 Bestämmelsen reglerar hur stor andel av takfotslängden som får utformas med 

 en avvikande takutformning i syfte att berörda byggnadsdelar inte ska påverka
 det arkitektoniska uttrycket negativt. Regleringen motiveras av att ny 
 bebyggelse ska utformas med hänsyn till områdets kulturmiljö i enlighet med 
 planens syfte. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 

f5 Fria gavlar ska utformas som framsidor med omsorgsfull 
 gestaltning 

Planbestämmelsen säkerställer att gavlar inte uppförs som kala brandväggar 
 och motiveras av att ny bebyggelse ska harmonisera med befintlig bebyggelse 
 samt områdets kulturmiljö i enlighet med detaljplanens syfte. 
 Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 

f6 Balkong, burspråk och utskjutande byggnadsdelar över allmän 
 platsmark (GATA) ska utformas med en fri höjd på minst 4,5 meter 
 och tillåts kraga ut högst 1,35 meter utanför fasadliv 

Planbestämmelsen säkerställer att utskjutande byggnadsdelar på ny 
 bebyggelse uppförs med en fri höjd på 4,5 meter över allmän plats vilket 
 motiveras av krav på trafiksäkerhet och framkomlighet på gatan. 
 Bestämmelsen innebär även att balkonger och andra utskjutande 
 byggnadsdelar över allmän plats enbart får skjuta ut 1,35 meter från fasadliv. 
 Regleringen motiveras av att utskjutande byggnadsdelar inte ska dominera 
 det arkitektoniska uttrycket mot Färgaregränden med hänsyn till stadsbild och 
 kulturhistoria. Samtidigt ska balkonger kunna utformas 
 tillgänglighetsanpassade vilket en bredd på 1,35 meter möjliggör. 
 Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap.  16 § 1 st. 1 p. 

f7 Balkong får ej glasas in 
Regleringen syftar till att säkerställa att ny bebyggelse utformas på ett sätt 

 som inte riskerar skada på riksintresseområdets värdebärande uttryck. 
 Inglasade balkonger har bedömts riskera en negativ påverkan på upplevelsen 
 av den äldre stadsmiljön. Bestämmelsen motiveras av detaljplanens syfte att 
 ny bebyggelse ska regleras med hänsyn till kulturmiljö och stadsbild.  

Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap.  16 § 1 st. 1 p.  
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f8 Huvudbyggnads sockel ska uppföras utskjutande eller i liv med 

 fasad 
Planbestämmelsen motiveras av att ny bebyggelse ska uppföras på ett sätt som 

 tar hänsyn till kulturmiljö och stadsbild i enlighet med detaljplanens syfte. 
 Bestämmelsen innebär att fasad i gatunivå gestaltas på ett sätt som förhåller 
 sig till omgivande byggnadssätt. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 
 1  p. 

f9 Hörntorn får sticka upp över angiven högsta nockhöjd 

Planbestämmelsen motiveras av att en höjning av befintligt hörntorn kan 
 tillåtas om det utförs på ett sätt som inte förvanskar tornets kulturhistoriska 
 värden. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.  

Byggnaders användning 

s1  Minst två av de fyra skyltfönstren längs Storgatan ska 

 innehålla centrumändamål och/eller gemensamhetslokaler för 
 bostäder 

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att byggnaden till viss del utformas 
med en levande bottenvåning mot Storgatan för att bidra till stadsmässighet. 
Regleringen säkerställer att rum innanför minst två av de fyra skyltfönstren 
mot Storgatan ska användas för ändamål som bidrar till en levande gata 
exempelvis butiks-, kontors- eller gemensamhetslokaler. Användningar som 
bostäder eller förråd bedöms inte bidra till ett stärkt centrumstråk varav 
sådana användningar inte tillåts uppta hela bottenvåningen mot gaturummet. 
Bestämmelsen motiveras av planens syfte samt att det är i stadens och 
kommunens intresse att stärka centrumstråket utmed Storgatan söderut. 
Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 11 § 1 st. 2 p.   

 Markens anordnande 

n1 Markens höjd får inte vara högre än +176,1 meter över angivet 
 nollplan 

Bestämmelsen reglerar den högsta tillåtna nivån på innergårdens markyta. 
Med markytan avses den slutliga marknivån när byggnadsverket under mark 
har uppförts. Regleringen motiveras av planens syfte att möjliggöra för 
bostadsändamål samtidigt som hänsyn tas till fastighetens kulturhistoriska 
värden. Bestämmelsen säkerställer att enbart fasaden för hörnbyggnadens 
källarvåning tillåts byggas för vid uppförande av bebyggelse under mark där 
innergården placeras på bjälklag. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 10 §. 

Rivningsförbud 

r1 Byggnad får inte rivas 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad som omfattas av 
 förvanskningsskydd enligt PBL 8 kap. 13 § och skyddas därför från rivning och 
 förvanskning. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap.  16 § 1 st. 4 p.  
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Skydd av kulturvärden 

q1 Byggnadens ursprungliga och karaktäriserande beståndsdelar ska 
 bibehållas till sin utformning, så att dess kulturhistoriska kvaliteter 
 inte förvanskas  

Planbestämmelsen motiveras av att byggnaden utgör en särskilt värdefull
 byggnad som omfattas av PBL 8 kap. 13 § och därför avses skyddas från 
 förvanskning. Byggnadens karaktäriserande kulturvärden ska bibehållas till 
 sin utformning, där upplevelsen från allmän plats bedöms vara av högst 
 bevarandevärde. Nedan definierade beståndsdelar har bedömts som 
 karaktäriserande för byggnadens exteriöra kulturhistoriska värden och 
 innefattas därmed av förvanskningsskyddet. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 
 kap.  16 § 1 st. 3 p. 

Särskilt värdefulla beståndsdelar är: 

Fasadutformning (avser originalutförande): 
 Sockel av granit 
 Trappor av granit 
 Indragna entrépartier mot Storgatan 
 Fasader av rött maskinslaget tegel 
 Inslag av vertikala och horisontella band av gult tegel, inslag av formtegel 
 och murade valvbågar samt utkragad takfot i tegel 
 Fasaduppbyggnad med snedställt hörn och murat torn 
 Ursprunglig fönstersättning  

Tak: 
 Takfall 
 Hörntorn 
 Takkupor mot Storgatan 
 Dekorativa plåtarbeten (tak hörntorn/takkupa med klot och spira) 

Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap.  16 § 1 st. 3 p. 

Varsamhet 

k1 Byggnadens exteriöra karaktärsdrag vad gäller bland annat volym, 
 proportioner, ursprunglig fönstersättning, material, 
 materialbehandling, detaljeringsnivå samt originaldetaljer ska 
 bibehållas till sin karaktär 

Bestämmelsen motiveras av att byggnaden innehar höga kulturhistoriska 
värden i sin tidstypiska utformning. Byggnadens exteriör ska därför bibehållas 
till sin ursprungliga karaktär för att upprätthålla upplevelsen av dessa värden. 
Bestämmelsen kompletteras med en utökad lovplikt för underhållsåtgärder av 
byggnaden (a2). Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap.  16 § 1 st. 2 p. 
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k2 Byggnadens interiöra karaktärsdrag vad gäller huvudtrapphus 

 med rundat trapplopp samt originalstruktur avseende planlösning 
 ska bibehållas  

Bestämmelsen motiveras av att nämnda karaktärsdrag bedömts som viktiga 
för läsbarheten av byggnadens historia. Bestämmelsen kompletteras med en 
utökad lovplikt för underhållsåtgärder av byggnaden (a2). Bestämmelsen har 
stöd i PBL 4 kap.  16 § 1 st. 2 p. 

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid 

a Genomförandetiden är 5 år från den dag planen får laga kraft 
Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. 
Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 21 §. 

Villkor för startbesked 

a1 Startbesked får inte ges för byggnation förrän mark är
 godkänd av tillsynsmyndigheten 

Undersökning visar på förekomst av bly inom fastigheten. Mark under 
befintlig byggnad har inte undersökts. Byggnation får inte påbörjas innan 
marken godkänts av tillsynsmyndigheten vilket innebär att marken under 
byggnaden behöver utredas efter rivningsåtgärder. För att uppnå ett 
godkännande behöver fastighetsägaren visa på att marken inte kommer utgöra 
någon risk för människors hälsa eller miljö. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 
kap. 14 § 1 st. 4 p. 

Ändrad lovplikt 

a2 Bygglov krävs även för underhållsåtgärder av exteriör och interiör 

 som omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser 
Planbestämmelsen syftar till att säkerställa att byggnadens kulturhistoriska 
värden inte förvanskas vid ändring och underhållsåtgärder. Regleringen 
motiveras av att byggnaden innehar höga kulturhistoriska värden som ska 
bibehållas. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 15 § 1 st. 1 p. 

Strandskydd 

. Strandskyddet är upphävt inom planområdet 

 Strandskyddet upphävs inom planområdet för att möjliggöra byggnation. Ett 
 upphävande av strandskyddet anses motiverat då planområdet ligger inom 
 redan ianspråktaget område där strandskyddet saknar betydelse. 
 Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap 17 §.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Denna del av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att 
genomföras. Här redovisas 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 fungerar som vägledande vid genomförandet av 
detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 
Ansvar för genomförande av allmän platsmark 
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. Allmän plats är utbyggd inom 
planområdet och ingen ny allmän plats tillskapas i detaljplanen.  

Ansvar för genomförande av kvartersmark 
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad, samt kostnader för framtida drift och 
underhåll av samtliga anläggningar inom kvartersmarken för de ändamål som anges 
i detaljplanen.  

Ansvar för olika tekniska anläggningar 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) ansvarar för utbyggnaden, samt kostnaden för drift 
och underhåll av det allmänna VA-ledningsnätet, elnät och eventuell optofiber samt 
fjärrvärme. 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal har tecknats mellan kommun och fastighetsägaren för 
Australien 3. Exploateringsavtalets avsikt är att hantera de rådighetsinskränkningar 
som uppstår i samband med detaljplanen. 

Tidplan genomförande 
Rivning av gårdshuset och byggnation inom kvartersmark bedöms kunna inledas 
under andra halvåret 2022. Tidplanen är beroende av att kommunens beslut om 
antagande inte överklagas. Vid ett överklagande kan tidpunkten då detaljplanen får 
laga kraft förskjutas upp till två år framåt i tiden, vilket medför en förskjutning av 
genomförandet. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Förändrad fastighetsindelning 
Fastighetsgränserna för Australien 3 har bestämts i samband med framtagandet av 
detaljplanen. Lantmäteriet har fastställt att gränspunkter ligger i hushörn, samt i 
förlängning av husliv, och därmed stämmer befintlig hörnbyggnad överens med 
detaljplanens gräns för kvartersmark längs Storgatan och Färgaregränd. 

Kommunen har bedömt att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för att 
kunna genomföra detaljplanen. 

Rättigheter 
Servitut 
Vid anläggande av balkonger som skjuter ut över annan än egen fastighet ska 
servitut tecknas med berörda fastighetsägare.  

Ledningsrätt 
Inga befintliga ledningsrätter finns inom planområdet. 

Tekniska frågor 
Gator  
Gator är utbyggda inom planområdet. 

Rivning 
Det behövs lov för rivning av gårdshuset. Byggnadens värden kontrolleras mot 
detaljplan i lovskedet. Efter eventuellt rivningslov och innan tekniskt samråd ska 
byggherren redovisa inventering av byggnadens material, beskriva hur det planerade 
rivningsarbetet ska utföras och visa en godkänd provtagningsplan i rivningsärendet. 

Markförorening 
Marken ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten, antingen genom godkända 
provresultat eller byggnadstekniska lösningar. Provtagningar har inte gjorts under 
befintliga byggnader inom planområdet varav fastighetsägaren behöver säkerställa 
föroreningens utbredning efter rivningsåtgärder.  

En provtagningsplan för att utreda föroreningens utbredning behöver upprättas och 
godkännas av tillsynsmyndigheten då tidigare provtagning har visat förhöjda halter 
av bly i marken i planområdet. Om sanering krävs ska även en plan för 
saneringsåtgärder godkännas av tillsynsmyndigheten innan sanering genomförs. För 
startbesked för byggnation krävs ett utlåtande om att marken är godkänd från 
tillsynsmyndigheten.  

Överskottsmassor som uppkommer i samband med schaktning och sanering är ett 
avfall och ska bortforslas till mottagningsanläggning. Avfallet får inte återanvändas 
utan anmälan till tillsynsmyndigheten.  
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Grundläggning 
Enligt en geoteknisk undersökning utförd av WSP 2012 bedöms ny bebyggelse 
kunna grundläggas med separata grundplattor eller kantförstyvad bottenplatta av 
betong. Jordarna bedöms ha normal schaktbarhet men är flytbelägna vilket innebär 
att schakt- och grundläggningsarbeten under grundvattenytan liksom vid blöt 
väderlek blir problemfyllda. Länshållningsåtgärder måste vidtas så schakterna kan 
ske i torrhet och alla schaktytor omgående täckas med grus eller geotextil och 
krossmaterial. Schaktslänter kan läggas i lutning 1:1,5–1:2 vid schakt ovan 
grundvattenytan. Schakt mot öster, norr och söder måste av utrymmesskäl ske inom 
temporär stödkonstruktion. Släntytor måste normalt skyddas mot erosion. Det kan 
inte uteslutas att bergsschakt krävs lokalt. 

Vid samtliga mark- och grundläggningsarbeten ska beaktas att det finns närliggande 
byggnader vars känslighet för skakningar och vibrationer måste klarläggas vid 
särskild riskanalys så att gränsvärden för vibrationer kan definieras. Närliggande 
byggnader ska besiktigas innan arbeten påbörjas och vibrationsmätningar 
genomföras under hela schakt- och grundläggningsarbetet. Schaktbottenbesiktning 
ska ske av geotekniker. 

Parkering 
Parkeringsplatser för bil och cykel ska anordnas inom kvartersmark i enlighet med 
kommunens gällande parkeringsnorm. Cykelförvaring bör förslagsvis uppföras i 
särskilda cykelförråd och cykelparkering bör anläggas i nära anslutning till entréer. 

Planområdet ligger inom parkeringszon 1 vilket möjliggör för reducering av 
parkeringstalet. Antalet nya parkeringsplatser som kan tillföras inom kvarteret 
begränsas av att det befintliga hörnhuset skyddas från rivning och förvanskning i 
planen.  

In- och utfart till parkeringsgarage ska utformas så trafiksäkert som möjligt. Med 
tanke på gatans lutning kan porten behöva dras in en bit från fasadlivet eller 
snedställas för att kunna vinkla fasadhörnen och därmed få större sikttriangel. Ett 
annat sätt kan vara att tillföra en varningslampa på fasaden som blinkar när porten 
öppnas. Frågan behöver särskilt beaktas vid projektering och bevakas i 
bygglovsskedet. 

Höjdsättning av infarter i förhållande till gatunivå ska utföras på ett sådant sätt att 
vatten kan rinna längs gatorna vid skyfall utan att rinna in i garaget. Allmän plats 
ska vara utformad så gångbanan lutar från huset och en låg kantsten ska finnas vid 
infarten.   

Vid bostadsexploatering ska handikapparkering anläggas i parkeringsgarage med 
tillgänglighet till hiss. Vid uppförande av publik besökslokal i bottenvåningen kan 
behovet av ytterligare allmän handikapparkering utmed Storgatan behöva övervägas 
av kommunen.  
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El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och fjärrvärme genomförs av ansvarigt 
bolag. Flytt av ledningar inom kvartersmark bekostas av exploatören.  
Allmänna ledningar inom kvartersmark bör säkerställas med servitut eller 
ledningsrätt. Vid rivning och byggnation behöver hänsyn tas till befintlig fiberkabel 
till Australien 3 eller eventuellt nytt läge sökas.  

Brandskydd och utrymning 
Räddningstjänsten behöver kunna komma åt minst ett fönster i varje lägenhet för 
utrymning. Förväntas utrymning ske med räddningstjänstens stegbil får byggnad 
maximalt ha 23 meter till fönstrets eller balkongräckets nedre kant och endast 
innehålla bostäder, kontor eller liknande. För ny bebyggelse som inte kan nås från 
allmän plats behöver alternativa utrymningsvägar tillämpas. Vid genomgående 
lägenheter skulle parkering tillhörande Australien 4 kunna nyttjas som 
uppställningsplats för höjdfordon, vilket i så fall behöver säkerställas med servitut. 
Även Färgaregrändens branta lutning, som överstiger de krav som ställs på 
uppställningsplats, behöver särskilt beaktas vid projektering. Frågan om brandskydd 
och utrymning bevakas under bygglovsskedet. 

Vatten, spill- och dagvatten 
Det kommunala vatten- och avloppsnätet är utbyggt i anslutning till planområdet. 

Marknivåer inom kvartersmark ska anpassas utifrån marknivåer inom allmän plats 
samt områdets övergripande hantering av dagvatten.  

Översvämningsrisken ska tas i beaktning vid planering av den interna 
dagvattenhanteringen för att undvika instängda lågpunkter i planområdet. 
Utformning av ny bebyggelse mot Färgaregränden behöver även särskilt beakta att 
gatan utgör en kraftig rinnväg vid skyfall. Höjdsättningen av infarter i förhållande 
till gatunivå ska utföras på ett sådant sätt att vatten kan rinna längs med gatorna 
utan att rinna in i parkeringsgarage.  

Vid grundläggning, där schaktarbete eller användande av temporära 
stödkonstruktioner krävs, i omgivande gatumark behöver det säkerställas att 
ledningar inte tar skada, eventuellt genom förbesiktning av ledningar. 

Dagvatten inom fastigheten ska ledas ut till det befintliga kommunala 
dagvattennätet. Fördröjning av dagvatten inom kvartersmark kan med fördel 
implementeras. 

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. Parkeringsgarage bör utformas utan 
golvbrunn/dagvattenutlopp eller annat system för att säkerställa att kontaminerat 
släckvatten vid en eventuell brand inte når recipienten.  
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Dagsljus 
Bebyggelse ska utformas för att uppnå gällande byggregler och kravställningar 
avseende tillgång till dags- och solljus. Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på 
tillgång till dagsljus för rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer 
än tillfälligt. I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där 
människor vistas mer än tillfälligt även ha tillgång till direkt solljus. För att 
kravställningar ska uppnås bör bostäder ej uppföras ensidigt mot innergården där 
solljusförhållandena inte är tillfredsställande, se figur 15 sida 49. Vid projektering 
bör solförhållanden utredas ytterligare för att säkerställa att krav uppnås för 
bostäder. 

Avfall 
Kommunen ansvarar för hämtning av hushållsavfall. Verksamheter ansvarar för det 
egna verksamhetsavfallet. Ny bebyggelse ska utformas med ett särskilt 
avfallsutrymme inomhus, för hantering och källsortering av avfall, som kan nyttjas 
av alla brukare av byggnaden. Avfallsutrymmen ska ha tillräckligt med plats för 
material och utrustning samt för drift- och underhållsarbete. Kommunens lokala 
renhållningsföreskrifter ska följas vid utformning av bland annat uppställningsplats 
för hämtningsfordon, dragväg och avfallsutrymmen.  

De kommunala gatorna Färgaregränden eller Storgatan kommer nyttjas för 
framkomlighet med hämtningsfordon. Färgaregrändens branta lutning, som 
överstiger de krav som ställs på hämtnings- och transportvägar, behöver särskilt 
beaktas vid projektering. Frågan bevakas under bygglovsskedet.  

Kulturvärden 
Rivningsförbud  
Hörnbyggnaden bedöms utgöra en särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
skall enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen skyddas från förvanskning. Detaljplanen 
inför skyddsbestämmelser och rivningsförbud för byggnaden vilket innebär att den 
inte får rivas eller förvanskas. 

Bevarandekrav 
Hörnbyggnaden omfattas av förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § plan- och 
bygglagen. Vid underhåll skall åtgärderna anpassas till byggnadens kulturhistoriska 
värden enligt 8 kap. 14 § PBL och ändringar ska utföras varsamt med hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag i enlighet med 17 §. 

Bestämmelse om skydd av kulturvärden innebär att byggnadens ursprungliga och 
karaktäriserande beståndsdelar ska bevaras så långt som möjligt och vid behov 
ersättas med nytillverkade lika originalutförande eller utförande typiskt för 
byggnadens uppförandetid. 

Varsamhetsbestämmelser innebär en precisering av de generella varsamhetskraven 
enligt PBL. Se Värdebeskrivning sida 37 för mer information om hörnbyggnadens 
definierade karaktärsdrag. För exteriören ska underhållsåtgärder utföras med 
material, metoder och kulörer lika original eller en färgsättning som bedöms 
kulturhistoriskt riktig. 
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Interiört ska originalstrukturen avseende planlösning vara vägledande vid ändringar 
och nya invändiga byggnadsdelar skall väljas med varsamhet om byggnadens 
originalkaraktär.  

Nya byggnadsdelar och ändringar ska utformas i samklang med byggnadens 
originalkaraktär och särskild omsorg ska läggas på att skapa en helhet där 
originaldetaljer och nytillskott kan samexistera. Inför beslut om lov och i 
kontrollplanen bör det finnas ett underlag som visar hur byggnadens kulturvärden 
påverkas av den föreslagna åtgärden. Om byggherren inte har tillräcklig kompetens 
avseende kulturvärden kan certifierad sakkunnig krävas. 

Ekonomiska frågor  
Kommunens investeringsekonomi 
Kommunen har fått kostnader för framtagande av detaljplan. Ett planavtal har 
tecknats mellan kommunen och fastighetsägaren för Australien 3 som avsett 
motsvara kommunens kostnader för framtagandet av detaljplanen. 

Kommunen har fått kostnader för fastighetsbestämning av Australien 3. 

Ekonomiska konsekvenser för privata fastighetsägare 
Fastighetsägaren för Australien 3 bekostar samtliga åtgärder inom den egna 
kvartersmarken, vilket bland annat innefattar kostnaden för lovpliktiga åtgärder, 
anslutningsavgifter till el-, tele/bredband, fjärrvärme och VA-nät. Kostnaden för att 
ta fram detaljplanen har reglerats i ett planavtal. Planavgift tas inte ut i samband 
med bygglovsprövning. 

Fastighetsägaren för Australien 3 får ökade underhållskostnader och ett minskat 
marknadsvärde för hörnbyggnaden vid Färgaregränden och Storgatan med 
anledning att byggnaden förses med skydd av dess kulturhistoriska värden med 
diverse planbestämmelser. Detaljplanen innebär däremot, i sin helhet, en 
värdestegrande påverkan på den privatägda fastigheten med anledning av att 
detaljplanen medger en högre exploateringsgrad än vad som tidigare tillåtits enligt 
stadsplanen från 1986. 

Fastighetsägaren har fått kostnader för fastighetsbestämning.  

Saneringskostnader 
Fastighetsägaren för Australien 3 bekostar åtgärder för miljöteknisk undersökning 
samt eventuella saneringsåtgärder inom kvartersmark. 

Ekonomiska konsekvenser för det kommunala energibolaget 
Ulricehamns Energi AB tar ut avgift för eventuella anslutningar till VA-, fiber- och 
elnätet. 

Gatukostnader 
Gata är utbyggd inom planområdet och uttag av gatukostnader är därmed inte 
aktuellt.  
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Ersättningsanspråk för rådighetsinskränkningar 
Hörnbyggnaden bedöms utgöra en särskilt värdefull byggnad som omfattas av 8 
kap. 13 § PBL och avses därför skyddas från förvanskning. Detaljplanen försätter 
byggnaden med planbestämmelser för att skydda dess kulturhistoriska värden. Om 
skada uppkommer för en fastighetsägare i form av ökade underhållskostnader eller 
minskat marknadsvärde kan det uppstå en skyldighet för kommunen att ersätta den 
skada som en planbestämmelse om rivnings och förvanskningsförbud medför. 
Ersättning kan endast bli aktuell om skadan för respektive rådighetsinskränkning 
går över kvalifikationsgränserna som är satta enligt PBL, se mer nedan. 

- Skyddsbestämmelse (q1) avser att skydda byggnadens ursprungliga och 
karaktäriserande beståndsdelar. Bestämmelsen kan medföra en 
ersättningsskyldighet för kommunen enligt 14 kap. 10 § PBL. Detta gäller 
endast om bestämmelsen innebär att pågående markanvändning avsevärt 
försvåras inom berörd del av fastigheten. En viss inskränkning fanns redan 
då den tidigare stadsplanen från 1986 hade ålagt byggnaden med en q-
bestämmelse för att skydda dess yttre form och allmänna karaktär mot gata.  

- Rivningsförbud (r1) kan medföra en rätt till ersättning enligt 10 kap. 7 § PBL. 
Detta gäller endast om skadan som rivningsförbudet medför är betydande i 
förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten.  

 
Ersättningsfrågan för respektive rådighetsinskränkning har reglerats i 
exploateringsavtal mellan fastighetsägaren till Australien 3 och kommunen. 
Varsamhetbestämmelser (k1 och k2) avser värna om byggnadens yttre och inre 
karaktäriserande värden. Bestämmelserna medför ingen rätt till ersättning för 
fastighetsägaren enligt 14 kap. PBL.    
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PLANERINGSUNDERLAG  
Kommunala 
• Översiktsplan Ulricehamn 2040 (laga kraft 2022-03-24) 
• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för ett område vid 

järnvägsstationen m.m. i Ulricehamn (antagen 1986-12-19) 
• Förslag till ändring av detaljplanen för en del av kvarteret Kina i Ulricehamn 

(antagen 1988-03-17) 
• Grundkarta antagande Australien 3 
• Skyddsföreskrifter för Ulricehamn vattenskyddsområde, Ulricehamns 

kommun (beslutad 2012-10-29) 
• Kulturmiljövårdsprogram 2002 Del 2 Ulricehamns stad 
• Riktlinjer för stadsbyggnad (antagen 2021-01-14) 
• Parkeringsnorm för Ulricehamns kommun (antagen 2019-12-02) 

Utredningar 
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Australien 3, Ulricehamns 

kommun (WSP, 2012-12-05)  
• Geoteknisk undersökning (WSP, 2012-12-06) 
• PM Geoteknisk undersökning (WSP, 2012-12-06 reviderad 2017-09-18) 
• Släntstabilitet beräknings PM (WSP 2017-09-14) 
• Arkeologisk förundersökning (Västarvet kulturmiljö, 2017-11-29) 
• Kulturmiljöanalys (Lindholm restaurering AB 2019-02-15) 
• Statusbesiktning Kv. Australien 3 (Ramböll, 2019-10-04)  
• Trafikbullerutredning Kv Australien (Soundcon, 2021-11-23) 
• Höjdstudie Kv. Australien 3 (QPG Arkitekter 2017-05-04) 
• PM - Skyfallskartering Ulricehamn (WSP 2019-09-11) 
• Bebyggelseplanering och farligt gods i Ulricehamns kommun (Briab Brand & 
 Riskingenjörerna AB, 2019-01-31) 
• Volymstudie och siktanalys - Underlag till detaljplan för Australien 3, 
 Ulricehamn (MSB, Ulricehamns kommun, 2022-01-31)  
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  
Kommunala 
Översiktsplan 
I översiktsplan Ulricehamn 2040 beskrivs kommunens översiktliga intentioner för 
utveckling. Planområdet ingår i Ulricehamns stadskärna där översiktsplanen anger 
att det ska finnas utrymme för icke-skrymmande handel, kontor, bostäder och 
service. Förtätning ska eftersträvas och ska göras med hänsyn till områdets 
värdebärande egenskaper. De värdebärande egenskaperna i gatu- och 
kvartersstrukturen samt i utformningen av byggnader ska bevaras. Inom 
Ulricehamns stadskärna måste exploatering ske med varsamhet för att inte påtagligt 
skada fornlämningar eller riksintresset. Exploatering som kan skada 
kulturmiljövärden ska undvikas, medan exploatering som kan utveckla värdena ska 
eftersträvas. Vid nybyggnation ska sikten och sluttningen ner mot Åsunden beaktas. 
Parkering bör ske i underjordiska garage, parkeringshus eller i första våning ovan 
mark, för att nyttja marken effektivt. Vid förändringar i stadskärnan ska de vid 
tillfället gällande riktlinjerna för stadsbyggnad samt kommunens 
kulturmiljöprogram vara vägledande.  

Förenlighet med översiktsplan 
Detaljplanen bedöms överensstämma med intentionerna för området enligt 
Ulricehamns kommuns översiktsplan.  

För Ulricehamn 2040 finns åtta övergripande strategier, vilka anger inriktningen för 
kommunens planering. Planen går i linje med strategin Tätt och blandat då planen 
möjliggör för omvandling av en redan ianspråktagen fastighet till bostäder och 
centrumändamål. En förtätning kan bidra med centrala bostäder och en förlängning 
av centrumstråket utmed Storgatan. Planen går också i linje med strategin Ett 
samhälle anpassat till ett förändrat klimat eftersom den minimerar ökningen av 
hårdgjorda ytor. Planen bedöms inte gå emot någon av de övergripande strategierna. 

Tidigare detaljplan 
Planområdet var sedan tidigare 
planlagt. Stadsplanen för Ulricehamn 
omfattade kvartersmarken och angav 
att marken fick nyttjas för bostäder 
och handel, alternativt samlingslokaler 
där det kunde bedömas lämpligt. 
Hörnbyggnaden markerades med 
beteckningen q som angav särskild 
miljöhänsyn vilket innebar att befintlig 
bebyggelse ej fick förändras på ett 
sådant sätt att dess yttre form eller 
karaktär mot gata förvanskades. Ny 
bebyggelse kunde medges om den skulle bedömas som lämplig med hänsyn till 
områdets allmänna karaktär. Byggnadshöjden reglerades i väst till +177,8 m ö.h. och 
till +182,8 m ö.h. i öst. Innergården var avsedd för plantering men fick underbyggas 

Figur 9: Utdrag ur Stadsplanen över planområdet 
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och användas för parkeringar eller verksamhetskompletterande lokaler. 
Färgaregränden inkluderades i detaljplanen för kvarteret Kina och var planlagd som 
lokalgata.  

Kulturmiljövårdsprogram 
Kommunens kulturmiljövårdsprogram pekar ut hörnbyggnaden i tegel som en 
särskilt värdefull byggnad. Byggnaden beskrivs ha en tidstypisk utformning som ger 
byggnaden stort arkitektoniskt värde. Vid sidan av stadskärnans trähus är tegelhuset 
ett viktigt historiskt inslag i gatumiljön. 

Riktlinjer för stadsbyggnad 
Styrdokumentet ska verka vägledande vid utveckling av den byggda miljön och 
spegla kommunens intentioner gällande stadsbyggnad. Förtätning bör eftersträvas 
vid stadsutvecklingsprojekt för en mer effektivt nyttjad mark med tätare 
stadsstruktur och nära avstånd till målpunkter. En blandstad är eftersträvansvärt 
avseende både en blandning av funktioner samt variation i byggnaders utformning 
och höjdskala. Vid exploatering ska hänsyn tas till angränsande områden och 
gestaltning ska förstärka områdets värdebärande egenskaper.  

Parkeringsnorm för Ulricehamns kommun 
Styrdokumentet sätter gräns för det minsta antalet parkeringsplatser som ska 
tillhandahållas, både när det gäller bil och cykel. Utgångspunkten är att fastighetens 
parkeringsbehov ska tillgodoses inom den egna fastigheten. Vid förtätning bör 
parkering ske under mark, i parkeringshus eller på första våning för att nyttja 
marken effektivt. 

Parkeringsnormen för bostäder inom Ulricehamns centrum är åtta 
bilparkeringsplatser/1000 kvm BTA. Även handikapparkeringar för bostäder samt 
parkeringar för eventuella verksamheter ska anläggas inom fastigheten. För 
verksamheter där parkeringsbehovet inte kan tillgodoses inom kvartersmark ska i 
första hand samutnyttjande och avtal om nyttjande av parkeringar tillämpas innan 
hänvisning sker till allmänna parkeringsytor. Exploatören kan under planarbete 
eller bygglovsärende ansöka om reducering av parkeringstal och beslut i frågan tas i 
miljö- och byggnämnden. I bedömningen beaktas bland annat omständigheter som 
påverkar byggherrens möjligheter att uppnå parkeringsnormen, till exempel om 
stora delar av fastigheten redan är bebyggd och om det finns värdefulla byggnader. 

Parkeringstalet för cykel är minst en cykelplats per lägenhet vid uppförande av 
flerfamiljshus. Cykelparkering ska prioriteras framför bilparkering och ska gärna 
anordnas nära entrén.  

Vattenskyddsområde 
Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde. 
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Riksintressen 
Riksintresse för kulturmiljövård 
Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövård vilket innebär att särskild 
hänsyn behöver tas vid utformning av ny bebyggelse, samt att befintliga byggnader 
inte bör förvanskas. Uttryck för riksintresset består bland annat av Ulricehamns 
stadskärna med dess medeltida gatunät och torgbildning samt småskalig bebyggelse 
från 1700- och 1800-talen. Ny bebyggelse inom eller i anslutning till riksintresset 
ska utformas och placeras på ett sådant sätt att den inte skadar riksintressets 
värdebärande uttryck och dess läsbarhet. 

Hörnhuset inom Australien 3 är beläget i en central del av riksintressemiljön men är 
i strikt mening inte ett direkt uttryck för riksintresset då huset uppfördes 1907-1908 
och därmed inte omfattas av småskalig bebyggelse från 1700-och 1800-talen. 
Upplevelsen av byggnaden är dock att den är en äldre, väl bevarad byggnad med 
arkitektonisk koppling till det sena 1800-talets arkitektur. Bedömningen är därför 
att hörnbyggnaden bör ges betydelse som ett direkt uttryck för riksintresset. 

Riksintresse för kommunikation 
Planområdet ligger inom MSA-påverkad yta för Jönköpings flygplats. Området som 
riksintresset täcker ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Vid planläggning av 
byggnader eller föremål som är högre än 20 meter över omgivande mark eller 
vattenyta ska Luftfartsverket kontaktas för flyghinderanalys. 

Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. MB  
Enligt 3 kap. 1 § miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. 

Planområdet har betydelse från allmän synpunkt på grund av dess kulturvärden och 
ska enligt 3 kap. 6 § MB så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada kulturmiljön. Planområdets läge är attraktivt och strategiskt fördelaktigt 
för utveckling av bostäder vilket är ett angeläget allmänt intresse. Området utgör 
redan ianspråktagen mark med utbyggd infrastruktur i direkt anslutning till 
stadskärnan och med nära avstånd till service samt kollektivtrafik. Exploatering i 
befintlig bebyggelsemiljö innebär ett mer effektivt markutnyttjande och god 
resurshållning. 
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Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer för luft 
För att skydda människors hälsa finns nationella miljökvalitetsnormer (MKN) för 
utomhusluft som anger hur höga halter av olika luftföroreningar som maximalt 
tillåts. Vanliga källor är vägtrafik, energiproduktion och industrier. Enligt 5 kap. MB 
ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer 
(MKN) iakttas. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Den ekologiska statusen för Åsunden bedöms som måttlig på grund av bland annat 
problem med övergödning och den kemiska statusen för sjön bedöms ej uppnå god 
status (VISS).  

Miljökvalitetsnormer för buller 
Miljökvalitetsnormen för buller är en målsättningsnorm där det ska eftersträvas att 
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Normen följs 
när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller.  

Miljö 
Strandskydd 
Enligt 7 kap. 14 § miljöbalken råder generellt strandskydd inom 100 meter från 
strandlinjen vid sjöar och vattendrag. Strandskyddet sträcker sig från strandlinjen 
både ut i vattnet och upp på land. Syftet med strandskyddet är att tillgodose 
allmänhetens tillgång till friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växt och 
djurlivet. För sjön Åsunden gäller ett utökat strandskydd på 300 meter. I den 
gällande detaljplanen är strandskyddet upphävt.  

Enligt 7 kap. 18 g § MB gäller strandskyddet åter om en detaljplan ersätts med ny 
detaljplan. Kommunen får upphäva strandskydd för ett område som avses ingå i en 
detaljplan, om det föreligger så kallade särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § p. 1-6 MB. 
Ulricehamns kommun avser att upphäva strandskyddet inom planområdet. Som 
särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § MB hänvisas till punkt 1 och 2 då området; 

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

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

Motivering till upphävande av strandskydd 
Planområdet ligger inom redan ianspråktaget område där strandskyddet saknar 
betydelse på grund av att det finns byggnader närmre vattnet samt att fastigheten 
redan är bebyggd. Avståndet från området till sjön Åsunden är cirka 75 meter. Inga 
naturvärden påverkas och planområdet avskiljs från sjön av väg 157 samt en allmänt 
tillgänglig gång- och cykelväg. Kommunen har bedömt att detaljplanen inte riskerar 
att försämra allmänhetens tillgänglighet till strandområdet eller dess naturvärden. 
Ulricehamns kommun avser att upphäva strandskyddet inom planområdet. 



 
31  

 
 

 

Dagvatten  
Fastigheten är redan bebyggd och utgörs till största del av byggnader och andra 
hårdgjorda ytor. Dagvatten leds till dagvattenledningar i Storgatan och 
Färgaregränden. Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) jordartskarta 
utgörs planområdet delvis av glacial lera, vilket även arbeten i närliggande område 
vittnar om. Fastigheten pekas även ut som potentiellt förorenad i Länsstyrelsens 
inventering. Nämnda faktorer försämrar förutsättningarna för att anordna 
infiltration av dagvatten inom fastigheten. Planområdets begränsade storlek och 
rådande markförhållanden gör att möjligheterna till planlagd infiltration på 
fastigheten är starkt begränsad.  

Förorenad mark 
En översiktlig markteknisk undersökning har utförts 2012-12-05 för Australien 3, då 
det inom fastigheten bedrivits tryckeriverksamhet som utgör riskklass 3, baserat på 
MIFO fas 1 Inventering enligt Länsstyrelsens klassificering. Provtagning visar att det 
finns förhöjda halter av bly i två av sju punkter på fastigheten, belägna mellan 0,05-
1,5 meter under marknivå. Påvisade halter bedöms inte utgöra en risk för 
människors hälsa eller miljö då halterna ligger strax över Naturvårdsverkets 
riktvärde för känslig markanvändning (KM). Övriga uppmätta blyhalter ligger 
generellt väl under riktvärdet och resterande provtagningspunkter klarade 
Naturvårdsverkets samtliga riktvärden för KM. Eftersom det finns befintliga 
byggnader på fastigheten har inga provtagningar gjorts där byggnaderna står. 
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Fysisk miljö  
Bebyggelse 
Fastigheten Australien 3 är bebyggd med två byggnader, en hörnbyggnad i tegel i 
korsningen mellan Storgatan och Färgaregränden samt en byggnad i gul puts väster 
om hörnbyggnaden. I dagsläget står båda byggnaderna tomma.  

Lindholms restaurering AB tog år 
2019 fram en kulturmiljöanalys med 
en antikvarisk utredning för 
hörnhuset. I analysen redogörs för 
byggnadens historiska och nuvarande 
utformning. År 2019 genomfördes 
även en statusbesiktning över 
hörnhuset av Ramböll. Byggnaden 
bedöms vara i behov av fullständig 
renovering och dräneringsarbeten 
före den kan tas i bruk.  

Hörnhuset uppfördes 1907–1908 för Ulricehamns Tidnings räkning men även som 
bostads- och affärshus. Tidningen bedrev sin verksamhet på fastigheten fram till 
2008. Byggnaden är anpassad efter topografin och uppförd i suterräng utmed 
Färgaregränden. Det innebär att byggnaden har två våningar och en vindsvåning 
mot Storgatan medan den även har en källarvåning mot innergården.  

Byggnadens nockhöjd är cirka +187,1 m ö.h. och det avfasade kvartershörnet 
markeras med ett hörntorn med en högsta höjd på +187,1 m ö.h. Huset har ett brant 
brutet sadeltak med fönsterkupor i röd kulör där en kupa är försedd med en liten 
spira och ett klot, medan hörntornets prydnad saknas. Fasadernas röda tegel har 
inslag av gula tegelstensband. Entréerna mot Storgatan är indragna i förhållande till 
fasadlivet och huvudentrén är centralt placerad i fasaden mot gatan samt markerad 
med ett mönstermurat parti av formtegel, se bild 10 sida 36.  

Hörnbyggnaden har genomgått en rad 
förändringar sen uppförandet, främst 
in mot gården och mot 
Färgaregränden. Så gott som samtliga 
av husets fönster är utbytta. 
Ursprungligen var såväl 
bottenvåningens större skyltfönster 
och den andra våningens fönster 
stickbågeformade med småspröjsade 
övre lufter. Det fanns även en entré 
mot hörnet och taket var sannolikt 
avtäckt med falsad plåt. Läs mer 
under Kulturmiljö – 
Värdebeskrivning sida 37. 

Bild 1: Hörnhuset                Foto: MSB 

Bild 2: Hörnhusets fasad mot innergård    Foto: MSB 
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Den västra byggnaden, den 
ursprungliga gårdsbyggnaden, har 
genomgått omfattande om- och 
tillbyggnader genom åren och dess 
nuvarande utförande är från 1945. 
Byggnaden är i två våningar, är 
sammanbyggd med hörnhuset och är 
utformad med en portgång mellan 
Färgaregränden och fastighetens 
innergård. På innergården har 
byggnaden även en utbyggnation i en 
våning. Uttrycket från gatan sett är 
funkis med en fasad i ljusgul puts och sadeltak med rött tegel. Inåt gården syns den 
ursprungliga gårdsbyggnadens äldre tegelfasad. Byggnaden har nyttjats för 
tryckeriverksamhet fram till 1993 med både tidningstryckeri och civiltryckeri i 
samma lokaler. 

Bild 4: Gårdshuset                Foto: MSB 

Bild 3: Hörnhuset historiskt             Foton: Ulricehamns forskarrum 
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Den omgivande bebyggelsen utgörs i huvudsak av bebyggelse i två till tre våningar 
med vindsvåning. I korsningen mellan Storgatan och Färgaregränden förekommer 
en koncentration av byggnader i rött tegel. Omgivande bebyggelse innehåller 
bostäder, butiker, restauranger och kontor.  

Stadsbild 
Ulricehamns historia som handels- och 
hantverksstad går tydligt att urskilja i 
den äldre stadskärnan. Bebyggelsen i 
den äldre stadskärnan är av en 
småskalig karaktär med huvudsakligen 
låga byggnader mellan två till tre 
våningar. Stadskärnans taklandskap 
domineras av röda tak i framförallt 
tegel och falsad plåt. Enligt 
kommunens Riktlinjer för 
stadsbyggnad ska stadsrummets 
karaktärsdrag med historiska 
kopplingar bevaras och utvecklas. 

Storgatan, stadens ursprungliga entré- 
och genomfartsgata, utgör en av 
Ulricehamns viktigaste stadsmiljöer. 
Gatan lyfts i kommunens 
kulturmiljöprogram som ett 
karaktäristiskt bebyggelseområde. 
Fastighetens hörnbyggnad upplevs som 
en väl bevarad byggnad där den äldre 
karaktären tydligt kan avläsas och 
bedöms som viktig för stadsbilden då 
den medverkar till upplevelsen av 
Storgatan som en äldre stadsgata. 
Byggnaden har en central placering i 
stadens äldre delar och syns från flera 
håll på grund av topografin, 
grändernas siktlinjer och Storgatans 
snirklighet. Byggnadens hörnplacering 
bidrar även till att den är synlig från 
flera håll. Den är därtill en av få äldre 
stenhus i staden. Enligt en höjdstudie 
av QPG arkitekter från 2017 kan 
bebyggelse uppföras en våning högre 
än hörnhuset utan att synas från 
Storgatan. 

 
 

 

Bild 6: Storgatan, hörnhuset till vänster i bild 

Bild 5: Vy över stadskärnan och Storgatan 

Figur 10: Höjdstudie med 
siktlinjer från Storgatan 
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Mark och vegetation 
Marknivån inom detaljplanen 
sluttar från öster till väster. 
Markytan ligger som högst utmed 
Storgatan, på en nivå på cirka 
+175 meter över havet, och som 
lägst utmed den västra fastighets-
gränsen på ungefär +170,5 m ö.h. 
Marknivån på innergården ligger 
mellan ungefär +172 och +173,2  
m ö.h., cirka 1,5 meter lägre än 
motsvarande nivå inom 
Australien 2, en höjdskillnad 
som tas upp med byggnader och 
stödmurar. Fastigheterna åtskiljs 
även med staket och buskar i 
fastighetsgräns.  
Australien 3 är bebyggd och 
innergården är till största del 
hårdgjord. Innergården består av 
en blandning av jord, asfalt och 
stensättning i dåligt skick. 
Växtligheten är begränsad till en 
mindre igenväxt gräsyta och 
fastigheten saknar därför 
betydande vegetation.  

Sol- och skuggförhållanden 
Kommunen har tagit fram en översiktlig solstudie över befintliga och framtida 
förhållanden, se figur 14 och 15 sida 48-49, som redovisar skuggbildning vid vår- och 
höstdagjämning samt i juni vid olika klockslag på dagen.  

Den befintliga byggnationens skuggbildningar påverkar främst den egna 
gårdsmarken, som under stor del av dygnet är belägen i skugga. Skuggbildning 
påverkar även Storgatan, parkering väster om planområdet (tillhörande fastighet 
Australien 4) samt fastigheten Australien 2 och deras gårdsyta. Befintliga byggnader 
medför en viss skuggning av fasader på bostadshus inom Australien 2 under morgon 
och eftermiddag. 

Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på tillgång till dagsljus för rum eller 
avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt. I bostäder ska något 
rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än tillfälligt även 
ha tillgång till direkt solljus. Den översiktliga solstudien över framtida förhållanden 
visar att förutsättningar finns för att uppfylla kraven för dags- och solljusinsläpp i 
bostäder.  

Vad gäller solljustillgång på mark/gårdar finns idag inget lagstadgat krav men det 
finns tumregler i äldre litteratur. Enligt skriften “Solklart...att lämna företräde för 
sol” (Boverket, 1991) anges minst fem timmar sol på lekytor och sittplatser på vår- 

Bild 9: Innergården 

Bild 8: Innergården 
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och höstdagjämningen som tumregel. På grund av innergårdens norrläge uppnås 
detta riktvärde inte vid vare sig befintlig eller högre bebyggelse. I fastighetens 
närmiljö finns dock allmänna platser med god solljustillgång i form av Stora torget, 
Kyrkparken och strandpromenaden utmed Åsunden. Fastighetens storlek innebär 
även begränsade möjligheter för tillförande av lekytor inom planområdet vilket 
innebär att boende hänvisas till allmänna lekplatser.  

Kulturmiljö 

Hörnbyggnadens kulturmiljövärden 
Hörnbyggnaden är utpekad i kommunens kulturmiljövårdsprogram och bedöms 
som särskilt värdefull. Byggnaden omfattas även av skyddsbestämmelser i gällande 
detaljplan till följd av sitt kulturhistoriska värde. Lindholms restaurering AB 
genomförde år 2019 en kulturmiljöanalys för byggnaden. Kulturmiljöanalysen 
specificerar att hörnhuset innehar kulturhistoriska, miljöskapande, historiska, 
konstnärliga och tekniska värden. 

Hörnbyggnaden inom Australien 3 uppfyller flera av Boverkets specifikationer för 
att omfattas av begreppet Särskilt värdefull byggnad (BBR 1:2213). Byggnader 
inom fastigheten, med tidningshus och tryckeri, representerar en viktig funktion i 
lokalsamhället där hörnbyggnaden visar på en del av stadens historiska utveckling. 
Byggnaden belyser även sin tids arkitektoniska ideal och utgör dessutom en av de till 
antalet få byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion som har sin 
huvudsakliga karaktär bevarad. 

Hörnbyggnaden bedöms utgöra en särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
ska enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen skyddas från förvanskning. 
Förvanskningsförbudet gäller såväl exteriör som interiör.  

Bild 10: Hörnhusets fasad mot Storgatan 
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Vid underhåll ska åtgärderna anpassas till byggnadens kulturhistoriska värden 
enligt 8 kap. 14 § PBL och ändringar skall utföras varsamt med hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag i enlighet med 17 §.  

Kulturmiljöanalysen betonar att hörnbyggnaden har en hög grad av känslighet inför 
förändringar. Byggnadens höjd och gatufasader bör inte ändras men byggnaden 
bedöms kunna byggas till utmed Färgaregränden och mot gården. Nybyggnad i väst 
bör, lika befintlig byggnad och hörnbyggnad, vara placerad i liv med trottoaren med 
syftet att bibehålla upplevelsen av ”gränd”. Tillkommande byggnad bör även 
medverka till bibehållandet av en gårdsmiljö. Till följd av topografiska förhållanden 
kan en högre byggnadshöjd än hörnhuset tillåtas men höjden bör vara anpassad till 
den omgivande miljöns småskaliga karaktär. 

Värdebeskrivning  
Hörnbyggnaden karaktäriseras av det valmade taket och den röda tegelfasaden med 
inslag av vertikala och horisontella band av gult tegel samt inslag av formtegel och 
murade valvbågar. Karaktäristiska detaljer är bland annat den utkragade takfoten i 
tegel, sockel och trappor av granit, det snedställda hörnet med hörntorn och 
takkuporna med dekorativa plåtarbeten (klot och spira) samt de indragna 
entrépartierna mot Storgatan. Gatufasaderna är övervägande ursprungliga med 
fönster- och dörröppningar som har en traditionell utformning med stora 
butiksfönster mot Storgatan och kontorsvåning med stickbågiga fönsterbågar. 
Fönstersättningen i gatufasaderna är övervägande ursprunglig men 
fönsteröppningarna för skyltfönstren är förändrade. Gårdsfasaden präglas av ett 
antal ombyggnader och anpassningar till nya behov där några av gårdsfasadens 
fönster satts igen, några nya öppningar har tagits upp och trapphuset har försetts 
med sekundära fönsterdörrar och franska balkonger.  

Byggnadens interiöra karaktärsdrag består av det ursprungliga huvudtrapphuset 
med rundat trapplopp och planlösningens originalstruktur. Huvudtrapphusets 
ursprungliga planlösning är bevarad men trapphuset präglas i material och detaljer i 
hög grad av 1940-talets ombyggnad. Av den ursprungliga planlösningen kvarstår 
delar av grundstrukturen och delar av de bärande väggarna men rumsindelningen är 
till stora delar förändrad. I övrigt präglas interiören till stora delar av 1940-talets 
och 1990-talets ombyggnader och moderniseringar.  

Fornlämningar 
Planområdet ligger inom Ulricehamns medeltida stadskärna som utgör en 
fornlämning av typen stadslager, tidigare benämnt fast fornlämning. En arkeologisk 
förundersökning har utförts i november 2017 av Västarvet. Vid undersökningen 
påträffades inga lämningar som motiverar ytterligare undersökningar. Om 
fornlämning påträffas vid grävning eller annat arbete föreligger anmälningsplikt 
enligt 2 kap. kulturmiljölagen. 
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Hälsa och säkerhet 
Omgivningsbuller 
Gällande riktvärden för trafikbuller anges i Förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggande (2015:216). Enligt förordningen ska buller från vägtrafik inte 
överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.  

En trafikbullerutredning har tagits fram 2021-11-23 av Soundcon för att utreda 
fastighetens förhållanden. Utredningen analyserar bullernivåer för 2040 för 
befintligt vägnät enligt aktuella riktvärden. Ingångsvärden till beräkningarna, i form 
av trafikmängder, framgår under rubriken Gatunät och biltrafik, sida 40. 
Utredningen utgår från ett förslag på bebyggelse och visar ej hur en slutlig 
exploatering kommer se ut.  

Beräkningarna visar att den gällande trafikbullerförordningens riktvärde 60 dBA 
ekvivalent nivå inte överskrids vid någon fasad för de planerade husen. Därmed 
ställs inga krav på planlösning eller skyddad sida för bostäder. Avseende uteplatser 
uppfylls trafikbullerförordningens riktvärden genom gemensam uteplats på 
innergård.  Sammanfattningsvis bedöms planerad bebyggelse uppfylla riktvärden 
enligt gällande trafikbullerförordning. 

Risk för översvämning efter skyfall 
En skyfallskartering, framtagen av WSP på uppdrag av Ulricehamns kommun, 
identifierar en risk att vatten blir stående mot nuvarande byggnadsfasader i 
samband med kraftig nederbörd. Modellen visar att ytor som riskerar att drabbas av 
vattenansamlingar med ett djup på över 0,5 meter återfinns utmed Storgatan och på 
innergården, se figur 11. Begränsad detaljnivå i karteringens indata medför dock viss 
felmarginal. En vattennivå på över 0,5 meter i korsningen mellan Storgatan och 
Färgaregränden förefaller osannolik sett till topografin. Färgaregränden utgör 
tvärtom en rinnväg och innebär en möjlighet för stora mängder vatten att snabbt 
leta sig ner mot sjön Åsunden ytledes. Befintlig bebyggelse har enligt erfarenheter 
klarat tidigare skyfallssituationer då trottoar har anpassats med en lutning ut mot 
gatan för att rikta flöden bort från entréer.  

Figur 11: Översvämningskartering Figur 12: Rinnvägskarta efter skyfall 
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Farligt gods 
Väg 157 är inte en rekommenderad transportled för farligt gods men eftersom 
transporter ändå kan förekomma rekommenderas ett skyddsavstånd på 25 meter 
från vägen till bostäder. Planområdet ligger 50 meter från vägen och berörs därför 
inte av riskområdet för farligt gods och inga åtgärder behöver vidtas.  

Luftkvalitet 
Planområdet bedöms inte påverkas av störande utsläpp av luftföroreningar.  

Risk för höga vattenstånd 
Åsundens maxnivå för översvämning ligger på +166 meter över havet och 
planområdet ligger mellan +170,5 och +174 m ö.h. Risken för negativ påverkan till 
följd av höga vattenstånd bedöms därmed vara låg inom planområdet. 

Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. Grundläggning bör utföras 
radonskyddande. Vid nybyggnation ansvarar byggherren för ytterligare 
markundersökning och att åtgärder vidtas för att klara tillåten radonhalt inne i 
byggnader. 

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk undersökning har utförts av WSP 2012. Grunden består av fyllning 
och/eller mulljord som följs av fast-torrskorpefast lera på grusig siltig sand av 
moränkaraktär. Fyllningen domineras av mullhaltig sand och lera med grus- och 
tegelinslag. Den fasta leran är siltig och genomsätts dessutom av siltskikt. Fyllningen 
och leran når i väster ned till cirka två meters djup och gränslinjen mellan lera och 
morän ligger på nivån +168,5 - +170,0 meter över havet. 

Inom tomtens östra del, som inte varit åtkomlig för undersökning, når troligen 
motsvarande gränslinje upp till nivån +172 - +173 m ö.h. Den relativa fastheten hos 
fyllningen är skiktvis låg. Den naturligt lagrade moränen har överst medelhög relativ 
fasthet och i övrigt hög. Utförda tryck- och bergsonderingar visar att fasta jordlager 
förekommer på nivåer +167 - +170 m ö.h. där bergets överyta är belägen mellan 
+164,0 och +164,7 m ö.h. 

År 2017 kompletterades undersökningen med en översiktlig stabilitetsutredning. 
Stabiliteten har beräknats i en sektion från planområdet ned i sjön Åsunden i väster. 
Beräkningarna har utförts i kombinerad och odränerad analys. Stabiliteten är 
tillfredställande för befintliga förhållanden. För framtida förhållanden har 
beräkningarna utförts med en marklast på 30 kPa inom planområdet. Stabiliteten är 
tillfredställande för framtida förhållanden. En byggnad med en utbredd last av 30 
kPa kan utföras inom hela området för tänkt bebyggelse. 

Hydrologiska förhållanden 
I samband med den geotekniska undersökningen av WSP 2014 avlästes 
grundvattenytan till 4,4 meter under markytan i tomtens sydvästra hörn. 
Grundvattenytan kan förutsättas belägen i höjd med grundläggningsnivån, cirka 
+171,4 m ö.h. 
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Trafik 
Gatunät och biltrafik 
Kvarteret Australien omges av Strandgatan, Storgatan, Färgaregränden och 
Garvaregränden vilka samtliga har en hastighetsbegränsning på 40km/h. 
Strandgatan utgör en del av väg 157 vilken pekas ut som ett funktionellt prioriterat 
vägnät i Ulricehamns översiktsplan. Strandgatan utgör en genomfartsgata genom 
centralorten med en årsdygndstrafik (ÅDT) på cirka 6500 fordon/dygn och cirka 
7,5% tung trafik.  
 
Planområdet gränsar till Storgatan och Färgaregränden vilka är enkelriktade 
lokalgator med kantstensparkering på en sida. Båda gatorna är belagda med gatsten 
och karaktäriseras som innerstadsgator med trottoar på båda sidor. Enligt 
trafikmätningar 2021 har Storgatan en ÅDT på cirka 820 fordon/dygn varav 2,5% 
tung trafik. Färgaregränden har en ÅDT på cirka 240 fordon/dygn och 6% tung 
trafik. 

Gång- och cykelvägar 
Väster om planområdet, utmed Åsunden och Strandgatan, leder en gång- och 
cykelväg på den gamla banvallen som också utgör regional cykelled. Gång- och 
cykelvägen kan nås direkt från Färgaregränden där ett övergångsställe leder över 
Strandgatan. En cykelbana finns även längs den västra sidan av Bogesundsgatan, 
belägen öster om planområdet. Direkt utanför planområdet finns gångbanor längs 
båda sidor av Storgatan och cirka 50 meter norr om planområdet övergår Storgatan 
till gågata. Trottoarer finns längs Färgaregrändens båda sidor.  

Kollektivtrafik 
Planområdets centrala läge medför tillgänglighet till kollektivtrafik. Närmaste 
busshållplats finns vid Stadshuset, cirka 130 meter nordost om området. 
Ulricehamns busstation, vilken är den viktigaste punkten för kollektivtrafik i 
Ulricehamn, ligger cirka 350 meter norrut. 

Parkering 
Inom fastigheten finns i utgångsläget tre till fem bilparkeringsplatser i portgången 
och på innergården men portgången är igensatt och parkeringarna nyttjas inte. På 
gatumark utmed Storgatan och Färgaregränden finns allmänna 1-timmes 
gatuparkering som kantstensparkering. Närmaste allmänna handikapparkering (2 
stycken) finns på Stora Torget cirka 50 meter från hörnhusets entré mot Storgatan. 
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Service 
Kommersiell och offentlig service 
Området ligger i centrala Ulricehamn och har nära tillgång till service, skola och 
vård. Närmaste förskola är Kvarnlyckan som ligger belägen cirka 200 meter från 
planområdet. Bogesundsskolan ligger cirka 550 meter från planområdet och är den 
närmaste grundskolan. Högstadieskola finns i form av Stenbocksskolan på cirka 500 
meters avstånd.  

Livsmedelsbutik finns att tillgå cirka 150 meter från planområdet. En vårdcentral 
ligger på Nygatan 7, ungefär 500 meter norr om planområdet. Både bibliotek och 
Folkets hus med biograf finns inom 200 meter. Övrig kommersiell service så som 
handel och restauranger finns utmed Storgatan. 

Sociala perspektiv 
Tillgänglighet 
Fastigheten Australien 3 har tidigare angjorts med transporter från Färgaregränden, 
genom en portgång i gårdshuset till fastighetens innergård. Portgången är i 
dagsläget igensatt. Hörnhuset är utformat med tre entréer mot Storgatan. Den 
centrala huvudentrén har fungerat som angöring till trapphuset, varifrån husets övre 
våningar nås, och de andra två entréerna angör byggnadens tidigare butiks- och 
kontorslokaler på bottenvåningen. Entréerna till bottenvåningens lokaler är 
indragna och förhöjda i jämförelse med gatunivån och är utformade med 
ursprungliga trappor i granit. I dagsläget är fastigheten inte tillgänglig för 
allmänheten och utformningen möter inte dagens tillgänglighetskrav. 

Rekreation 
Planområdet har ett centralt läge med närhet till sjön och boende i området kan ta 
del av flera parker och naturområden. Lekplatser finns inom 300 meter i Birgit 
Sparres Park och Stureparken. Ulricehamns stadspark, med stora öppna ytor och 
flera aktiviteter, ligger 800 meter söder om planområdet. 100 meter väster om 
området nås sjön Åsunden och även den anlagda strandpromenaden och cykelleden 
utmed gamla banvallen, vilken leder till Falköping och Tranemo. Ulricaparken, cirka 
800 meter norr om planområdet, erbjuder aktiviteter för hela familjen så som 
lekpark och badplats. Cirka två kilometer från området ligger Lassalyckans 
friluftsområde med bland annat vandringsleder och olika idrottsanläggningar. 

Mötesplatser 
I dagsläget innebär planområdet inga mötesplatser.  

Trygghet 
Fastigheten Australien 3 står i dagsläget tom och har inte använts sedan 2008. Från 
Storgatan möts förbipasserande av tomma lokaler samt igensatta dörrar och fönster. 
Båda byggnaderna på fastigheten upplevs förfallna och utmed Färgaregränden 
bidrar gårdshusets igensatta portgång till upplevelsen av en öde gata.  
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Barnperspektiv  
I januari 2020 trädde lagen om barnkonventionen i kraft vilken ska synliggöra barns 
rättigheter i samhället. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska vad som bedöms vara 
barnets bästa beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Som barn betraktas alla 
människor under 18 år. 

Fastigheten innehåller i utgångsläget inga miljöer för barn eller ungdomar. Inom 
gångavstånd till planområdet finns livsmedelsbutik, förskolor, skola, park och 
lekplats som kan utgöra målpunkter för barn och ungdomar. Befintliga gång- och 
cykelvägar i närområden innebär till stor del trafikseparerade och säkra vägar för 
barn mellan planområdet och skolor. Fastighetens storlek innebär begränsade 
möjligheter för tillförande av lekytor inom planområdet. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Fastigheten är ansluten till det allmänna ledningsnätet för vatten- och avlopp som 
finns utbyggt i Storgatan och Färgaregränden.  

El, tele, fiber  
Ledningar för el, tele och bredband finns utbyggt i omgivande gator.  

Uppvärmning 
Fastigheten är inte ansluten till fjärrvärme i dagsläget. Vid genomförande av planen 
finns möjlighet för anslutning till fjärrvärmenätet. 

Brandvattenförsörjning 
Planområdet ligger inom ett avstånd till brandposter som ger förutsättningar att 
tillämpa det konventionella systemet vid behov.  

Återvinningsstation 
En återvinningsstation finns cirka 300 meter sydväst om området, vid 
biogasstationen utmed Strandgatan.  
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KONSEKVENSER  
Natur 
Naturvärden 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på 
naturvärden.  

Artskyddsförordningen 
Kommunen bedömer att planområdet inte har sådana kvalitéer att förändringen 
inom området är av särskild betydelse för arter benämnda i artskyddsförordningen. 

Miljö 
Ställningstagande om betydande miljöpåverkan  
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts för detaljplanen. 
Ulricehamns kommun har gjort bedömningen att genomförandet av aktuell 
detaljplan inte innebär en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses enligt 
4 kap. 34 § plan- och bygglagen.  

Detaljplanen bedöms medföra en positiv påverkan på kulturmiljövård då planen 
möjliggör för ett bevarande och upprustande av en kulturhistoriskt värdefull 
byggnad. Ny bebyggelse regleras med placering, volym och utformning för att 
säkerställa att hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövård. En viss negativ 
omgivningspåverkan bedöms kunna uppstå avseende buller. Tillfälliga störningar 
vid byggnation samt en marginellt ökad trafikmängd på grund av tillförseln av 
bostäder kan innebära ökade bullernivåer. Den sammanvägda bedömningen av 
detaljplanens miljöpåverkan är att dess effekter är övervägande positiva. 

Vid samråd 2015 delade länsstyrelsen inte kommunens bedömning att planförslaget 
inte innebär betydande miljöpåverkan, detta med anledning av att hörnhuset då 
avsågs att rivas. Länsstyrelsen ansåg att en rivning av hörnhuset skulle leda till att 
riksintresset för kulturmiljövård enligt 3 kap. miljöbalken inte tillgodosågs. 
Detaljplanen har därefter omarbetats för att skydda hörnhuset från förvanskning 
varpå kommunen fortsatt gjort bedömningen att ingen strategisk 
miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. Frågan har samråtts med 
länsstyrelsen 2021-11-25 vilka inte gav några indikationer på att göra en annorlunda 
bedömning. 

Dagvattenhantering  
En dagvattenhantering där dagvatten leds till det allmänna dagvattennätet efter 
eventuell fördröjning bedöms som tillräcklig. Eftersom fastigheten redan är bebyggd 
och till största del utgörs av byggnader och andra hårdgjorda ytor beräknas inte 
dagvattenavrinningen från planområdet öka som en konsekvens av detaljplanens 
genomförande. En exploatering kan däremot bidra med en förbättrad situation än 
dagsläget då fördröjande åtgärder kan implementeras.  
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Strandskydd 
Detaljplanen innebär att strandskyddet upphävs för planområdet. Kommunen 
bedömer att detaljplanens genomförande inte riskerar att försämra allmänhetens 
tillgänglighet till strandområdet kring Åsunden eller dess naturvärden.  

Miljömål 
Riksdagen har antagit 16 miljömål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för 
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. 
Planområdet är litet och bebyggelsen begränsad. Påverkan på miljömålen är 
marginell.  

Detaljplanen möjliggör för centrala bostäder med närhet till service och 
kollektivtrafik vilket kan bidra till ett minskat behov av biltransporter. Planen 
effektiviserar markanvändandet på redan ianspråktagen mark och nyttjar befintlig 
infrastruktur. Miljömålen god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan 
bedöms främjas.  

Fjärrvärme finns i närområdet och vid exploatering finns möjlighet att ansluta 
fastigheten till fjärrvärmenätet vilket främjar miljömålen god bebyggd miljö och 
begränsad klimatpåverkan. 

För att säkerställa att riktvärden för känslig markanvändning uppnås krävs 
utredning och eventuell sanering av förorenad mark vilket främjar miljömålet giftfri 
miljö. Sanering av markföroreningar bedöms även medföra en positiv påverkan på 
grundvattnet vilket främjar miljömålet grundvatten av god kvalitet.  

Implementering av fördröjande åtgärder för dagvatten innebär en beredskap inför 
ökade nederbördsmängder och en ökad robusthet. En reducerad ytavrinning kan 
bidra till minskad negativ påverkan på Åsunden och grundvattnet. Miljömålen god 
bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan och grundvatten av god kvalitet 
bedöms främjas.  

Bilpooler och samutnyttjande av parkeringsplatser förespråkas vilket främjar 
miljömålet begränsad klimatpåverkan.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Planområdet påverkas av luftföroreningar från närliggande vägar. På grund av 
vägarnas förhållandevis låga trafikmängder bedöms det inte finnas någon risk att 
miljökvalitetsnormer för luft överskrids. Ett genomförande av detaljplanen bedöms 
därmed som lämplig utifrån beräknade partikelhalter och anses inte innebära att 
gällande MKN för luft kommer att överskridas.  

Miljökvalitetsnormer för buller 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära att människor utsätts för 
ohälsosamma bullernivåer och inte heller bidra till negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormer för buller. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Planen bedöms inte heller medföra negativ 
påverkan på Åsunden eller leda till en försämring av vattenkvaliteten. 
Ett genomförande av planen kan innebära en minskad risk för utsläpp av förorenade 
ämnen i Åsunden i samband med att fastigheten saneras från föroreningar. 
Dagvattenflödena beräknas inte öka vid ett genomförande och dagvattnet från 
planområdet kommer att avledas via kommunens dagvattenledningar. 
Implementering av fördröjande åtgärder för dagvatten och en reducerad ytavrinning 
kan bidra till minskad negativ påverkan på Åsunden och grundvattnet. 

Riksintressen 
Riksintresse för kulturmiljövård 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande negativ påverkan 
på riksintresset för kulturmiljövård eller dess uttryck. Hörnhuset är i strikt mening 
inte ett direkt uttryck för riksintresset men bedöms ändå inneha betydelse för 
upplevelsen av riksintresset. Byggnaden försätts med skydd mot rivning och 
förvanskning vilket innebär att byggnadens uttryck bevaras. Ny bebyggelse har 
reglerats till höjd, volym, placering och utformning för att inte skada riksintressets 
värdebärande uttryck och dess läsbarhet.  

Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. MB 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. miljöbalken, som rör grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planområdet berör 
inte heller något av de områdens som berörs i 4 kap. MB. 

Detaljplanen innebär en vertikal förtätning på redan ianspråktagen mark där 
befintlig infrastruktur i form av gatu- och ledningsnät kan utnyttjas. Planläggningen 
innebär därav ett mer effektivt markutnyttjande och god resurshållning. Ett 
genomförande av planen innebär ett tillskott av nya lägenheter i ett centralt läge 
vilket stärker kundunderlaget för centrumverksamheter och kan minska resbehovet 
för de boende. Planen möjliggör även för utbyggnad av parkeringsgarage vilket 
möjliggör för en mer effektivt nyttjad mark. Detaljplanen innebär även att 
fastighetens kulturvärden försätts med skydd mot förvanskning och att 
omgivningens kulturmiljö skyddas från åtgärder som kan medföra påtaglig skada.  
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Omgivningspåverkan 

Ej rivningsskyddad byggnad 
Syftet med detaljplanen är att 
skydda fastighetens 
kulturhistoriska värden vilket 
betyder att hörnhuset i tegel ska 
bevaras. För att skapa ekonomi i 
projektet att renovera hörnhuset 
har det bedömts vara motiverat att 
en ny byggnadsvolym uppförs på 
kvarvarande delar av planområdet. 
Vid ny exploatering kan en effektiv 
markanvändning uppnås med fler 
bostäder i ett centralt läge vilket 
bidrar till kommunens målsättning 
om förtätning i centrala lägen. 
Förtätningen medför även ett ökat 
underlag för handel och service 
samtidigt som den redan utbyggda infrastrukturen nyttjas effektivt. Den befintliga 
västra bebyggelsen på fastigheten skyddas inte från rivning i planen. Berörd 
byggnad bedöms inte inneha sådana värden att den är motiverad att skydda.  

Motiveringen grundar sig på att: 
• Byggnaden är ej utpekad i kommunens kulturmiljöprogram eller 

kulturmiljöinventering och anses därmed inte inneha utmärkande 
kulturhistoriska värden. Därav bedöms inte en antikvarisk utredning av 
berörd byggnad behöva tas fram. 

• Byggnaden från 1945 är en tidstypisk byggnad och utgör inte någon säregen 
byggnad i staden varav den inte bedöms inneha höga arkitektoniska eller 
kulthistoriska värden.  

• Byggnadens tidigare funktion som tryckeri visar på fastighetens kontinuitet 
för tidningsverksamhet men den samhällsnytta som byggnaden tidigare 
besatt har den inte betjänat på många år. Kommunen har gjort bedömningen 
att en större samhällsnytta kan uppnås med bostäder vilket överväger 
fastighetens historiska värden av tidningsverksamhet.  

• Byggnaden är uppförd för tryckeriverksamhet och är inte anpassad för 
bostäder. För att kunna möta bland annat tillgänglighetskrav inom kvarteret 
krävs att ny bebyggelse uppförs.   

• I samband med att planområdet utvecklas till bostadsbebyggelse måste det 
ökade parkeringsbehovet bemötas i enlighet med kommunens 
parkeringsnorm. Kvarterets befintliga bebyggelse innebär begränsade 
parkeringsmöjligheter. I och med tillsatt rivningsförbud för hörnhuset måste 
parkeringar tillskapas på planområdets kvarvarande delar, vilket är möjligt i 
samband med uppförande av ny bebyggelse.  

• Enligt Länsstyrelsens och Västarvets samrådsyttrande kan kvarvarande delar 
av planområdet, utöver hörnhuset, vara föremål för exploatering. 

Figur 13: Illustration över bebyggelse som ej bedöms 
motiverad att skydda.  
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Sol- och skuggförhållanden 
Kommunen har tagit fram en översiktlig solstudie över befintliga och framtida 
förhållanden, se figur 14 och 15 sida 48-49, som redovisar skuggbildning vid vår- och 
höstdagjämning samt i juni vid olika klockslag på dagen. För mer information om 
planområdets förutsättningar se sida 35-36. 

En högre bebyggelse medför en fortsatt hög skuggbildning inom den egna 
fastigheten där innergården ligger i skugga stor del av dygnet. En högre 
byggnadsvolym bidrar med förändrade ljus- och skuggförhållanden för den 
angränsande fastigheten Australien 2. Fastighetens fasader och gårdsmiljö påverkas 
av en ökad skuggbildning under olika delar av dagen men bostadsbebyggelsen 
exponeras för sol på någon yta under hela dagen. De förändrade förutsättningarna 
bedöms även fortsättningsvis uppfylla kraven för solljusinsläpp för bostäder. Att 
tillskapa mer lägenheter centralt bedöms som ett allmänt intresse som väger tyngre 
än förändrade solförhållanden för angränsande fastighet. Angränsande bebyggelse 
öster, söder och väster om planområdet bedöms inte få förändrade ljus- och 
skuggförhållanden efter exploateringen.  

Den översiktliga solstudien över framtida förhållanden visar att förutsättningar 
finns för att uppfylla kraven för dags- och solljusinsläpp i bostäder inom fastigheten 
Australien 3, se figur 15 sida 49. Innergårdens norrläge innebär dock att denna 
ligger i skugga under stor del av dagen men planområdets läge erbjuder boende nära 
avstånd till allmänna platser med god solljustillgång. Fastighetens storlek innebär 
även begränsade möjligheter för tillförande av lekytor inom planområdet och 
boende hänvisas till allmänna lekplatser. 
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Figur 14: Solstudie över befintliga förhållanden 
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Figur 15: Solstudie över framtida förhållanden efter ett genomförande av detaljplanen 
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Stadsbild  
Detaljplanen reglerar volym, placering och utformning av ny bebyggelse för att 
säkerställa att områdets värdebärande karaktär bevaras. Ett genomförande av 
detaljplanen medför dock en förändring av stadsbilden då planen möjliggör för 
högre bebyggelse inom kvarteret än vad som i dagsläget finns på platsen. En 
höjdsättning på +190 m ö.h. är synlig från flera håll i staden och kommer att påverka 
stadsbilden med en något förändrad siluett. Bebyggelsen kommer inte synas från 
Storgatan men kommer däremot påverka stadsbilden från andra platser i staden.  

Detaljplanen säkerställer att ny bebyggelse utformas med mansardtak och att 
takmaterialet ska bestå av rött tegel eller röd falsad plåt. Regleringarna innebär att 
byggnadens synliga del enbart skulle bestå av ett rött brutet tak från flera håll i 
staden. I samband med dessa regleringar bedöms höjdsättningen som accepterad då 
ny bebyggelse kommer ansluta till det omgivande taklandskapet. Kommunen 
bedömer att tillåten höjd på ny bebyggelse inte kommer påverka stadsbilden på ett 
sätt som skadar den och inte heller innebära risk för påtaglig skada på stadskärnans 
riksintresse för kulturmiljö.  

Under planarbetet har alternativa höjdsättningar studerats och höjdsättningen har 
studerats med hjälp av volymstudier, se tillhörande underlag Volymstudie och 
siktlinjer – Underlag till detaljplan för Australien 3 för att läsa mer samt se fler 
bilder på hur bebyggelsen kan komma att påverka stadsbilden från olika håll. En 
höjdsättning på +190 m ö.h. anses vara en förutsättning för att en utveckling av 
fastigheten ska komma till stånd vilket i sin tur kan bidra med centrumnära 
bostäder. Nedan visas ett par exempel på den påverkan ny bebyggelse skulle 
innebära. Foton från olika platser redovisas tillsammans med vyer där ny bebyggelse 
redovisas i gult.  

 

 

 

 

Figur 16: Volymstudie – Vy mot fastigheten från Bogesundsgatan 

Bild 11: Vy mot fastigheten från Bogesundsgatan 
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Kulturmiljövärden 
Ett genomförande av planen bedöms utveckla och förstärka både platsens och 
fastighetens kulturmiljövärden vilket är eftersträvansvärt i kommunen. 
Hörnbyggnaden har under de senaste åren förfallit och en upprustning bedöms 
medföra en positiv påverkan på fastighetens kulturvärde. Varsam renovering av 
hörnbyggnaden kan bidra med en förbättrad upplevelse av befintliga värden 
samtidigt som stadskärnans synliga historia kvarstår. Exploatering av nytt 
bostadshus kan tillföra nya tidlager i samklang med den äldre bebyggelsen. Att visa 
på byggnation i olika tidsepoker möjliggör för betraktaren att i stadsrummet se 
historiens olika epoker. 
Detaljplanen möjliggör för högre byggnation inom området än vad det är i nuläget. 
Kommunen anser att det är av större vikt att försöka skapa möjlighet för fler 
bostäder i ett attraktivt läge än att uteslutande uppföra ny byggnation i samma höjd 
som befintlig. Det är dock av stor vikt att den arkitektoniska framställningen av den 
nya högre bebyggelsen håller en hög standard och att ny bebyggelse uppförs på ett 
sätt som anpassas till befintliga byggnader. I planen är utformningen av ny 

Figur 17: Volymstudie – Färgaregränden sedd från Strandgatan 

Bild 12: Färgaregränden sedd från Strandgatan 
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bebyggelse reglerad för att den ska sluta an till omgivande bebyggelse och de värden 
som bedömts som karaktäristiska för både stadsbild och kulturmiljövärden.  

Vid utbyggnad av invändigt parkeringsgarage där en innergård anläggs på bjälklag 
kan marknivån på innergården komma att höjas. För att kunna tillskapa en sådan 
mängd parkeringar som krävs i enlighet med kommunens parkeringsnorm kan 
parkeringsgarage i två våningar komma att krävas. Konsekvenserna av ett 
parkeringsgarage i två våningar blir att marken inom fastigheten höjs cirka tre 
meter, till som högst +176,1 m ö.h. och hamnar ovanför mark på intilliggande 
fastighet. En sådan exploatering skulle innebära att hörnhusets befintliga 
källarentréer från gården byggs över för att kunna nyttjas för angöring till 
parkeringsgaraget direkt från källarplan. Källarvåningens dörrpartier, ett fåtal 
kvadratmeter maskinslaget tegel och fönsterpartier med murade valvbågar skulle 
byggas in. De berörda beståndsdelarnas kulturhistoriska värden bedöms som 
mycket små då hörnhusets fasad mot innergården har genomgått flera förändringar 
sedan uppförandet. Nyttan av ett parkeringsgarage bedöms överväga de värden som 
byggs för och inte kan bevaras.  

Gator och trafik 
Motortrafik 
Detaljplanen medger en ökad byggrätt vilket medför en ökad trafik i planområdets 
närhet. Exploateringen förväntas medföra en ökning på cirka 125 
fordonsrörelser/dag i planområdets närområde. Den trafikökning som ett 
genomförande av planen ger upphov till bedöms innebära en acceptabel påverkan på 
trafikmiljön.  

Kvarterets parkeringsgarage angörs från tvärgatan Färgaregränden. Tvärgatornas 
uppgift är att samla ihop in-/utfarter från de mellanliggande kvarteren för att 
minimera antalet in-/utfarter på huvudgatorna. Färgaregränden har små 
trafikflöden av både bilar och gående varför olägenheten av ytterligare en infart 
bedöms vara begränsad. 

Kollektivtrafik 
Närheten till centrum ökar möjligheten och sannolikheten att människor går och 
cyklar. Ett genomförande av detaljplanen kan även bidra till ett ökat underlag för 
kollektivtrafiken. 

Hälsa och säkerhet 
Omgivningsbuller 
Den nya bebyggelsen bidrar till en viss trafikökning på de närliggande gatorna vilket 
kan innebära en marginell ökning av bullernivåer för både befintlig och ny 
bostadsbebyggelse jämfört med nuläget. Enligt genomförd trafikbullerutredning 
kommer dock inte bullernivåerna inom planområdet öka med sådana nivåer att de 
överskrider riktvärden enligt gällande trafikbullerförordning. Kommunen bedömer 
därmed att planens genomförande inte heller kommer innebära bullerstörningar 
över gällande riktvärden för boende i närområdet. En tillfällig bullerpåverkan 
kommer däremot uppstå i samband med exploatering. 
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Översvämning 
Vid planering av den interna dagvattenhanteringen behöver översvämningsrisken i 
samband med skyfall tas i beaktning. Ifall instängda lågpunkter undviks och 
utformning tar hänsyn till rinnvägen utmed Färgaregränden undviks potentiella 
översvämningsrisker.  

Sociala perspektiv 
Barnperspektivet 
Planen innebär ett litet tillskott av bostäder i en central miljö. Närhet till 
målpunkter, kollektivtrafik och gång- och cykelvägar ger barn och ungdomar större 
möjlighet att röra sig självständigt i staden. Fastighetens storlek innebär dock 
begränsade möjligheter för tillförande av lekytor inom planområdet vilket medför 
att boende hänvisas till allmänna lekplatser. Inga miljöer avsedda för barn och 
ungdomar tas i anspråk eller påverkas av planens genomförande. Planen bedöms 
inte innebära några påtagliga konsekvenser utifrån barnperspektivet.  

Jämlikhet 
Planen innebär förtätning av stadskärnan och tillför bostäder i en central miljö. 
Bostäder i ett centrumnära läge med korta avstånd till arbetsplatser, service och 
kollektivtrafik kan skapa förutsättningar för alla människor att få ihop ett 
fungerande vardagsliv.  

Trygghet 
Detaljplanen möjliggör för både ny exploatering och renovering av hörnhuset vilket 
skulle förbättra intrycket av fastigheten och kan bidra till upplevelse av trygghet i 
området. I samband med att fastigheten åter tas i bruk skapas förutsättningar för att 
fler människor uppehåller sig i området under större delar av dygnet. Folkliv kan ses 
som en förutsättning för en ökad upplevd trygghet i stadsrummet och byggnationen 
kommer inte enbart öka tryggheten inom planområdet utan också skapa underlag 
för ett tryggare stadsliv i omkringliggande områden. 

Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att ingen ny detaljplan upprättas och gällande detaljplan 
fortsätter gälla. Om ny detaljplan inte upprättas begränsas markanvändningen till 
bostäder och handel. Kontor och övrig centrumverksamhet inryms dock inte i den 
tillåtna markanvändningen. Befintliga byggnader kan rivas då inget rivningsförbud 
finns i gällande detaljplan. Däremot får hörnhuset inte förändras på ett sådant sätt 
att dess yttre form eller karaktär mot gata förvanskas. Nollalternativet innebär även 
att bebyggelse enbart får uppföras med en byggnadshöjd på +178 meter över havet, 
motsvarande sex meter, i planområdets västra del. Det skulle innebära en mindre 
effektivt utnyttjad mark och svårigheter att uppföra ny bostadsbebyggelse med 
tillhörande parkeringar. 
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