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HANDLINGAR 
Till detaljplaneförslaget hör följande 
handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1 000  
 Planbeskrivning med 

konsekvensbeskrivning, 
genomförandebeskrivning och illustration 

 
Övriga handlingar/utredningar:  
 PM Trafik Bronäs, Ulricehamns kommun 

2019-03-05 
 Översiktlig riskanalys som underlag till 

riktlinjer för bebyggelseplanering intill 
transportleder för farligt gods, Briab 
Brand & Riskingenjörerna AB 2019-01-31. 

 Fastighetsförteckning 
 Grundundersökning 1972 Daltorp 11 
 Geoteknisk undersökning 1991 

Lillsjövägen Bog 1:92 
 Geoteknisk utredning 2001 Daltorp 13 
 Geoteknisk utredning 2001 Tegelbruket 13 
 Geoteknisk utredning 2001 Björnen 6 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Avsikten är att skapa förutsättningar för en god 
boendemiljö och ge möjlighet till 
flerbostadshus på fastigheterna inom kvarteret 
Daltorp och kvarteret Tegelbruket i 
Ulricehamn.  

Gällande detaljplaner från 1957 och från 1985 
tillåter industriverksamhet, därav krävs en ny 
detaljplan för området. 

Området utgör en större del av Bronäsområdet 
vilket kommunen har en ambition att 
omvandla från industriområde till en ny 
stadsdel innehållande bostäder, verksamheter 
och handel. Detta i linje ned framtaget 
planprogram för området. 

PROCESS 
Planprocessen kommer att genomföras med ett 
standardförfarande. Enligt PBL 5 kap. 7§ ska 
myndigheter, fastighetsägare, föreningar, 
enskilda m.fl. som har ett väsentligt intresse av 
planen beredas tillfälle till samråd. Synpunkter 
på planen kan lämnas flera gånger under 
planprocessen. Mellan de olika skedena 

redovisas de framförda synpunkterna. Politiska 
beslut tas om ändringar och om hur det 
fortsatta arbetet ska bedrivas. 

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

MB kapitel 4 behandlar ”Särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet”. 
Planområdet berör inte något av dessa 
områden. Detaljplaneområdet omfattas 
därmed inte av kapitel 4. 

Enligt kapitel 5 i MB ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. 

PLANDATA 
Läge och areal 
Inom Bronäs område i Ulricehamn, är 
planområdet beläget öster om Boråsvägen, 
söder om Tegelbruksgatan och Lillsjövägen, 
samt väster om Falköpingsvägen. 

Planområdet är totalt ca 3,8 ha 

  

Tidsplan 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
Samråd första kvartalet  2020 
Granskning tredje kvartalet  2020 
Antagande fjärde kvartalet  2020 

FALKÖPINGSVÄGEN

TEGELBRUKSGATAN

BORÅSVÄGEN

LILLSJÖVÄGEN
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Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
till fjärde kvartalet 2020. 

 

Markägande 
Bogesund 1:86, 1:92, 1:93 och 1:329 ägs av 
kommunen. Övriga fastigheter inom 
planområdet är i privat ägo. 

 
 
 
 
 

 

  

Ortofoto och grundkarta visande kvarteret Daltorp och Tegelbruket m fl 

 
 



SAMRÅD    7

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
NATUR OCH KULTUR 
Mark, vegetation och naturvärden 
Gröna innergårdar med flerskiktad vegetation 
har en temperatursänkande förmåga och träd 
med mycket blad eller barr bidrar till rening av 
luften. Sådan vegetation ska därför genomsyra 
planområdet. Fastighetsägaren ansvarar för 
skötseln av dessa innergårdar. 

Det föreslås en variation av miljöer som kan 
tilltala olika människor och kan nyttjas för 
olika aktiviteter. En viktig aspekt att ta hänsyn 
till i utformandet av den fysiska miljön är 
upplevelsen av tysta miljöer där rofylldhet och 
avkoppling främjas. Detta kan bidra till att 
människor känner mindre stress i vardagen. 

Kulturmiljövärden 
Inom kvarteret Tegelbruket finns ett par 
byggnader som är med i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram. Det är Tegelbruket 2 
och 6.  

 

Dessa ska bevaras och anpassas till den nya 
kvartersstrukturen. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 
Placering och utformning 
Intentionen är att skapa en ny blandstad med 
en tätare bebyggelsestruktur jämfört med 
befintlig struktur. Kvarterstruktur med slutna 
eller halvslutna kvarter ska prägla området och 
bebyggelsen ska ha stor variation i höjd. 

Kvarteren i området blir en första del i ny 
stadsdel och ska utformas med passager, 
placering och höjd på byggnader ska bidra till 
att förstärka siktlinjerna i och genom området. 
Intentionen är att byggnationen ska vara hög 
men omväxlande med variation från 3 
våningar upp till 10 våningar. Längs med 
Falköpingsvägen ska högre byggnader uppförs 
och mot Dalgatan, Boråsvägen och 
Tegelbruksgatan ska byggnationen vara lägre. 

Fastigheterna Daltorp 11, Tegelbruket 8, 10 och 
11 ska bebyggas etappvis. Daltorp 11 kommer 
att delas till tre fastigheter utifrån 
etappindelningen 1, 2 och 3. 

Den norra delen av Daltorp 11, kallad etapp 1, 
har på plankartan utnyttjandegrad e1. 
Mittendelen av fastigheten, kallad etapp 2, har 
på plankartan utnyttjandegrad e2 och den 
södra delen av fastigheten, kallad etapp 3, har 

utnyttjandegraden e3. Tegelbruket 10 och 11, 
kallad etapp 4, har nyttjandegraden e4 och 
Tegelbruket 8, kallad etapp 5, har 
nyttjandegraden e5. 

Nedan visas en tabell där det framgår den 
maximala byggnationen som får göras inom de 
olika e-områdena. 

Omr
åde
n 

Maximal 
byggnads
-area 

Upp 
till 
höjd 
av 

Över 
byggnads
höjd 

Maximal 
byggnad
s-area 

e1 3800 
BYA 

+176 
möh 

+176 
möh 

1800 
BYA 

e2 4200 
BYA 

+172 
möh 

+172 möh 2200 
BYA 

e3 3200 
BYA 

+172 
möh 

+172 möh 2200 
BYA 

e4 900 BYA ------ ---------- ------- 

e5 1100 
BYA 

+175 
möh 

+175 möh 900 
BYA 

 

För att säkra kommande byggnation av ny 
cirkulationsplats har det på fastigheten Daltorp 
8 lagts in ett område (prickmarkerad) mot 
Daltorp 9 och Falköpingsvägen som inte får 
begyggas. 

Verksamheter 
Inom planområdet finns redan Polisen och 
Folktandvården etablerad. Här finns även 
sällanköpshandel, kontor och mindre 
verksamheter. 

Planen kommer att tillåta framtida 
förändringar till bl a bostäder inom nästan hela 
planområdet. I de nedre våningarna på de nya 
byggnaderna planeras möjlighet för butiker, 
caféer, restauranger, frisörer, gym mm, att 
kunna etableras. 

Tillgänglighet 
Ny bebyggelse ska uppföras tillgänglighetsan-
passat. Vilket innebär att alla människor ska 
kunna röra sig och ta sig fram inom 
planområdet, i lägenheterna, på 
gårdsterrasserna, till allmän platsmark, till 
butiker mm. Byggnation är tänkt att inrymma 
bostäder, butiker, kontor, verksamheter, 
daglig verksamhet, hotell, mm. Det är viktigt 
att såväl lokaler, gårdsmiljöer och bostäder är 
lättillgängliga och att det är lätt att röra sig 
mellan byggnader och kvarter. Fler personer 
kommer att röra sig i, samt till och från 
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området. Folkliv och rörelse kan ses som en 
förutsättning för en ökad upplevd trygghet och 
byggnationerna kommer således inte enbart 
öka tryggheten inom planområdet, utan också 
skapa underlag för ett tryggare stadsliv i 
omkringliggande områden.  

Trygghet 
För att skapa trygghet, gällande trafik inom 
området, planeras Dalgatan, mellan kvarteret 
Daltorp och kvarteret Tegelbruket, byggas om 
till gångfartsområde.  

Grundläggning 
Geotekniska undersökningar är beställda och 
kommer att komplettera planhandlingarna i 
ett senare skede. 

FRIYTOR 
Strandskydd 
Strandskyddet är sedan tidigare upphävt inom 
planområdet, men återinträder nu när en ny 
detaljplan tas fram. Södra och västra delen av 
planområdet är berört av strandskyddet från 
Åsunden, Ätran och Lillsjön. 

Nedan visar en översikt med gränserna för 
strandskyddet till Åsunden (cerise rastrering) 
och Ätran (blå rastrering). 

 

Med hänvisning till att området redan är i 
anspråkstaget upphävs strandskyddet inom 
hela planområdet. 

Rekreation  
Till samtliga bostadslägenheter bör det finnas 
tillhörande uteplatser eller gemensam uteplats 
där ljudnivån är acceptabel. Det är viktigt att 
dessa platser möjliggör en kvalitativ utevistelse 
för de boende i området. Utemiljön vid de nya 

bostäderna kommer att utformas med grönytor 
och vegetation som blir tilltalande att vistas i.  

Närliggande områden och parker som kan 
nyttjas för rekreation och lek är Ulricaparken, 
på västra sidan av Boråsvägen, med gångstråk, 
aktivitetsplatser, lekpark, badplats, mm. Det 
finns således goda möjligheter till rekreation 
och lek i nära anslutning till planområdet. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Dagens gatustruktur inom planområdet avses 
behållas. Del av Dalgatan, mellan kvarter 
Daltorp och kvarteret Tegelbruket, planeras att 
byggas om till gångfartsområde och i 
förlängningen kommer trafiken från 
Boråsvägen in på Dalgatan att begränsas. Detta 
kan genomföras först efter att brandstationen 
flyttats från området. Korsningen mellan 
Falköpingsvägen och Lillsjövägen förväntas ta 
hand om den största andelen tillkommande 
trafik till och från området. Med dagens 
utformning blir korsningen överbelastad till 
följd av den tillkommande exploateringen. 
Korsningen kommer därför att byggas om till 
cirkulationsplats med separata högersvängfällt 
från norr på Falköpingsvägen mot Lillsjövägen 
respektive från väster på Lillsjövägen mot 
Falköpingsvägen för att medge den föreslagna 
utbyggnaden. Se illustration. 

 

Grönområdet som ligger mellan kv Daltorp och 
Falköpingsvägen ändras till vägområde, men 
kommer att bevaras som grönområde med gc-
väg och kommer att skötas av kommunen. 

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

Tillgängligheten till de befintliga gång- och 
cykelvägarna bedöms som god.  

På illustrationen nedan framgår det var 
framtida gång- och cykelvägar planeras. 

Illustration över gång- och cykelvägar, samt 
på den planerade nybyggnationen. 

Parkering 
För att minska inverkan på omkringliggande 
kvarter och gatustruktur ska parkering 
anordnas inom fastigheten. Med tanke på den 
höga exploateringen som detaljplanen medger 
kommer parkering huvudsakligen ske under 
mark. Beslut om antal parkeringsplatser och 
cykelparkeringar inom planområdet tas i 
bygglovsskedet med bakgrund i gällande 
parkeringsnorm. En planbestämmelse om att 
riktlinjer för parkering får ske i underjordiska 
garage har tillskapats i plankartan. Garagens in 
och utfarter kommer i så fall finnas längs med 
Dalgatan. Parkering för rörelsehindrade kan 
anordnas på markplan.  

Parkeringsgarage bör utformas utan 
golvbrunn/dagvattenutlopp eller annat system 
för att säkerställa att kontaminerat släckvatten 
vid en eventuell brand inte når recipienten. 

STÖRNINGAR 
Buller 

Bullerutredning pågår och kommer att 
komplettera planhandlingarna i ett senare 
skede. 

Farligt gods  
Falköpingsvägen klassas idag som led för 
farligt gods. Några meter söder om 
planområdet upphör Falköpingsvägen att vara 
en farlig godsled. Transporter med farligt gods 
på aktuell vägsträcka är litet och förväntas inte 
att öka varför de schabloner som används vid 
beräkning av risknivån inte är användbara. 

Räddningstjänsten anser att möjlighet till 
insats på fastigheterna inte är ett problem. 
Vidare har det från räddningstjänstens sida 
bedömts ske få transporter med farligt gods på 
den aktuella vägsträckan, varpå riktlinjerna 
med rekommenderade åtgärder och avstånd 
ansågs rimliga. 

Avståndet mellan vägen och Etapp 1 är mellan 
25-30 meter med en höjdskillnad på 2-3 meter 
nedåt mot planområdet. Brandskyddad fasad, 
invallning eller kombinationen av åtgärderna 
medför att risknivån enligt 
vägledningsdokumentet och riskberäkningar 
bör anses som acceptabel. Ett avåkningsskydd 
utmed vägen minskar risk för påkörning av 
bebyggelse, dock kan vätskespill fortfarande 
utbreda sig mot planområdet. Med 
brandskyddad fasad av obrännbart material 
minskar dock påverkan från ett sådant 
scenario. I dagsläget finns avåkningsskydd 
endast vid ett begränsat område vid 
in/utfarten mot Lillsjövägen.  

Etapp 2 är placerad något närmre vägen, ca 18 
meter, och är i stort sett på samma höjd som 
vägen. Här är det på grund av det korta 
avståndet aktuellt med brandskyddad fasad 
och avåknings-skydd. Då lutningen inte 
förväntas leda till att vätskeutsläpp utbreder 
sig mot planområdet bedöms invallning inte 
vara nödvändig. 

Etapp 3 är beläget mellan 18-22 meter från 
vägen och är likt Etapp 2 i stort sett på samma 
nivå som vägen. I och med detta 
rekommenderas liknande åt-gärder som för 
Etapp 2, det vill säga en kombination av 
brandskyddad fasad och avåknings-skydd. Hur 
stor del av fasaden där brandskydd erfor-dras, 
med hänsyn till strålningspåverkan från en 
brand på de övre våningsplanen utreds i ett 
senare skede. 
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Riskanalys 
Utifrån det fåtal transporter som går utmed 
Falköpingsvägen anses det gå att bygga 
bostäder inom fastigheten Daltorp 11, under 
förutsättning att vissa åtgärder görs för att 
hindra ev utsläpp att nå byggnaderna och att 
brandskyddad fasad och avåkningsskydd sätts 
upp. Det ska också stämma med riskavståndet 
på 17 meter som anges på plankartan. 

En Översiktlig riskanalys gällande farligt gods 
på Falköpingsvägen har tagits fram och biläggs 
planhandlingarna. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp 
Anslutning till kommunalt vatten- och 
avloppsledningar finns liksom möjligheten till 
utökad anslutning. 

El, tele, bredband och värme 
Anslutning till kommunalt el, tele, bredband 
och värmeledningar finns liksom möjligheten 
till utökad anslutning. 

Dag- och dräneringsvatten 
Vid norra delen av kvarteret Daltorp kan 
infiltration fungera, dock inte för dagvatten 
inom resten av området. Det ligger en 
dagvattenledning på den östra sidan av 
fastigheten Daltorp 11. Ledningen mynnar ut i 
Lillsjön, som ligger norr om Lillsjövägen. 
Eftersom ledningen delvis ligger inne på 
kvartersmark måste den flyttas ut på allmän 
platsmark. 

Dag- och dräneringsvatten ska i första hand 
infiltreras inom fastigheterna och i andra hand 
av det kommunala dagvattensystemet. 
Förorenat dagvatten från exempelvis 
trafikerade ytor får inte infiltreras. Det är 
således av vikt att grönstrukturen som finns på 
platsen idag bevaras, eller att ny skapas, så en 
naturlig infiltrering av dagvatten kan ske.  

Dagvattenutredning ska beställdas och 
kommer att komplettera planhandlingarna i 
ett senare skede. 

Återvinningsstation 
En återvinningsstation finns idag utanför 
planområdet, vid planområdets norra del, ca 
20 meter väster om korsningen Dalgatan och 
Lillsjövägen.  

Återvinningsstationens utformning kan behöva 
förändras till följd av den ökade befolknings- 
och trafikmängden som förväntas när 
planområdet är utbyggt. 

Brandvattenförsörjning 
Det finns en brandpost i södra delen av 
fastigheten Daltorp 11 och en i den norra delen. 
Båda har en kapacitet på ca 2200 l/min vid 2 
bars tryck. 
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ILLUSTRATIONER 

 

Illustrationen ovan visar ett snitt genom nuvarande bebyggelse samt en möjlig utveckling av volymerna 
i planområdet. Illustrationen utgår från nuvarande marknivåer och är ett exempel på hur tillkommande 
bebyggelse kan förhålla sig till varandra. Utformning, utförande och placering av byggnader är än inte 
bestämd och illustrationen ska därför ses som ett exempel på hur byggnationen kan utformas i 
tvärsnittet. 

 

Ovan visas en illustration där de varierande byggnadshöjderna på kvarteret Daltorp 11 syns mot 
Falköpingsvägen. I öppningarna mellan byggnaderna skymtas även ett par av byggnaderna som 
planeras att byggas längre in på kvarteret Daltorp 11, mot Dalgatan. 

Nedan visas en illustration där det framgår hur byggnaderna som planeras byggas på kvarteret 
Tegelbruket 10, 11 och 8kan se ut från Dalgatan in mot kvarteret Tegelbruket. 
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Vy över Dalgatan som gångfartsområde 
 

 
Vy från kvarteret Tegelbruket 8 över Dalgatan och kvarteret Daltorp 11 mot Falköpingsvägen. 
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PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
På allmän platsmark tillåts: 

VÄG - bestämmelsen visar att 
Falköpingsvägen kommer att ha kvar sin 
användning som kommunal gata. Vid 
infarten vid Lillsjövägen kommer det att 
byggas en cirkulationsplats. Grönområdet 
och gc-vägen som finns mellan kvarteret 
Daltorp och Falköpingsvägen kommer att 
vara kvar. 

GATA – Lillsjövägen kommer att ha kvar sin 
användning som kommunala gata. Del av 
Dalgatan, mellan kvarteren Daltorp och 
Tegelbruket, planeras att byggas om till 
gångfartsområde. 

Kvartersmark 
På kvartersmarken tillåts: 

B – Bostäder. 

C – Centrum. I användningen centrum ingår 
till exempel butiker, restauranger, kontor, 
gym, hantverk och annan service, 
föreningslokaler, samlingslokaler, hotell, 
vandrarhem 

och lättare former av vård och hälsovård, fot- 
eller hudvård och polisstation. 

D – Vård. Vårdverksamhet som avser 
människor och som bedrivs i särskilda 
lokaler. Exempel lättare former av vård och 
hälsovård ingår. Det kan till exempel röra sig 
om kiropraktor och tandvård. 

H1 – Dagligvaruhandel. Dagligvaruhandel 
omfattar alla slag av köp och försäljning av 
dagligvarorvaror till framförallt 
privatpersoner.  

Z – Verksamheter. Användningen 
verksamheter används för områden för 
service, lager, tillverkning med tillhörande 
försäljning, handel med skrymmande varor 
och andra verksamheter av likartad karaktär 
med begränsad omgivningspåverkan. 

Egenskapsbestämmelser 
e1, e2, e3, e4, e5, samt e00%-  
Utnyttjandegraden regleras antingen i 
kvadratmeter av byggnadsarea, eller i procent 
av fastighetens yta. Utnyttjandegraden e1, e2, 

e3, e4, e5, samt e00% står för hur stor del av 
områdena/fastigheterna som får bebyggas. 

f1- byggnader får inte placeras närmare 
Falköpingsvägen än 17 meter. 

r- Byggnader på kvarteret Tegelbruket 2 och 
6 skyddas med ett litet r vilket innebär att de 
inte får rivas. 

q- Byggnader på kvarteret Tegelbruket 2 och 
6 skyddas med ett litet q, vilket innebär att 
byggnaderna har ett bevarandevärde och vid 
om- och tillbyggnad, samt reparationer av 
fasader och yttre byggnaders detaljer av 
befintlig bebyggelse, används sådant 
material, färg och utformande som 
överensstämmer med byggnadens karaktär 
och originalutförande. 

Området med prickmark får inte förses med 
byggnad.  

Höjden på byggnader regleras med högsta 
nockhöjd i meter över nollplanet. Höjden 
varierar inom planområdet för att få en 
variation och bättre anpassning till 
stadsmiljön. Det tillåts högre byggnader mot 
Falköpingsvägen. Höjden varierar inom 
planområdet. 

Inom kvarteret Daltorp varierar den maximal 
nockhöjden mellan + 191 meter över havet till 
+201 meter över havet och inom kvarteret 
Tegelbruket varierar den maximal 
nockhöjden mellan + 180 meter över havet 
till +192 meter över havet. 

En generell bestämmelse gäller för att 
underjordiska garage får finnas inom 
planområdet. 

Det ska vara minst 8 meter mellan 
byggnaderna. 

Mot Falköpingsvägen och Lillsjövägen 
regleras det med bestämmelsen 
utfartsförbud. Det får inte etableras utfarter 
mot dessa trafikerade gator. 

Falköpingsvägen är klassad som farligt 
godsled, vilket innebär att vissa restriktioner 
gäller. Exempelvis att nya byggnader ska 
byggas med brandskyddad fasad mot 
Falköpingsvägen, att byggnader ska skyddas 
mot utrinnande vätska från transportled och 
att avåkningsskydd ska sättas upp. 

Planområdet är bullerutsatt vilket innebär att 
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vid uppförande av nya byggnader bör 
gällande riktvärden för bullernivåer följas.  

Fasader ska utformas i huvudsak av tegel, trä 
och/eller puts.  

Marken ska vara tillgänglig för allmänna 
servicefordon som taxi, ambulans och 
utryckningsfordon.  

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år 
från den dagen som planen vinner laga kraft. 

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga 
underjordiska ledningar där det finns område 
markerat med ett u. 

Strandskyddet upphävs inom kvarters- gatu- 
och vägmark. 
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
Den gällande översiktsplan för Ulricehamns 
kommun antogs av kommunfullmäktige 
2015-10-29. I översiktsplanen anges aktuellt 
planområde som ett stadsutvecklingsområde 
vid Bronäs.  

Bronäs nämns som ett viktigt område för att 
möjliggöra byggnation av centrumnära 
bostäder. Blandade upplåtelseformer ska 
eftersträvas inom varje nytt bostadsområde 
eller i befintliga områden där kompletterande 
bebyggelse tillkommer. Översiktsplanen tar 
även upp att det ska eftersträvas god 
tillgänglighet från bostäder till grönområden 
vid planläggning av ny bostadsbebyggelse och 
från befintlig bebyggelse enligt 
indikatormodellen för grönområden.  

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN 
I den fördjupade översiktsplanen från 2008 
föreslås att Bronäs ska bli ett nytt 
stadsutvecklingsområde som ska förstärka 
Ulricehamns identitet. Bronäs blir då ett nytt 
stadsutvecklingsområde där idealet är en 
blandstad med flerbostadshus, kontor, 
handel och icke störande verksamheter.  

Utformningen på byggnaderna ska studeras 
noggrant när det gäller placering och 
utformning. Den fördjupade översiktsplanen 
förordar en förtätning av staden. 

PROGRAM FÖR PLANOMRÅDET 
Fastigheterna inom planområdet ingår i ett 
planprogram för stadsutveckling i Bronäs, 
Marknadsplatsen och entré Ulricehamn. 
Planprogrammet ger förutsättningar i form 
av strategier för kommande detaljplanearbete 
inom programområdet.  

DETALJPLAN 
Det finns sedan tidigare en stadsplan från 
1957-03-08 som omfattar fastigheterna 
Tegelbruket 6, 10, 11, 13, 15, del av 
Tegelbruket 8 och del av Bogesund 1:329, 
samt en stadsplan från 1985-02-26, som 
gäller för Daltorp 7, 8, 11, 13 och del av 
Tegelbruket 8. För planområdet gäller 
beteckningen J, område för industriändamål. 
Planerna medger en maximal byggnadshöjd 
på 7 meter. 

 

För norra delen av området finns en 
stadsplan från 1970-07-31 vilken kommer 
beröras vid anläggandet av en 
cirkulationsplats vid Falköpingsvägen och 
Lillsjövägen. För området gäller park och 
gata. 

Ytterligare en detaljplan antagen 2002-09-19 
berör parkmarken som gränsar mot kvarteret 
Daltorp ändras till vägmark för att säkerställa 
möjligheten till att bredda Falköpingsvägen 
om behovs finns och att säkerställa skydd 
mot ev olyckor. 

Detaljplan som antogs 2002-04-08 ersätts 
helt i samband med antagandet av denna nya 
detaljplan. 

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Naturvård 
Inom planområdet finns inget riksintresse för 
naturvård. 

Riksintresse Kulturmiljövård 
Fastigheterna inom planområdet ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövård. Kulturmiljön 
bär på värden och möjligheter som bör tas 
tillvara. För att de kulturhistoriska värdena 
ska tas tillvara i samhällsutvecklingen krävs 
ofta en kombination av olika åtgärder och 
insatser beroende på värdenas karaktär, 
omfattning, känslighet och behov. Det 
handlar inte bara om att bevara och skydda 
mot skada eller utarmning utan även om att 
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utveckla, förädla, lägga till och nyskapa 
värden. Kulturmiljön är en grundläggande 
planeringsförutsättning och ska räknas som 
en resurs och inte ett hinder i 
planeringsfasen. Hänsyn ska tas till 
kulturvärdena vid utveckling av området för 
att kunna utveckla och bevara de värden som 
har identifierats.  

På kvarteret Tegelbruket 6 finns en byggnad 
som har höga kulturmiljövärden. I 
kommunens kulturmiljövårdsprogram står 
det följande om denna byggnad: Byggnaden 
uppfördes som snickerifabrik, men fungerar 
idag som kontor och lager. Fastigheten består 
av två sammanbyggda längor. Den västra 
byggnaden uppfördes 1922 som 
snickerifabrik och inreddes tjugo år senare 
till möbelfabrik. Från 1959 nyttjades lokalen 
som lager, 1993 blev det en handelsträdgård. 
Byggnaden har mansardtak och fasaden är 
klädd med stående locklistpanel. En mindre 
fabriksbyggnad uppfördes 1945 vägg i vägg på 
samma fastighet. Den byggnaden har en mer 
självständig industriarkitekttur. Fastigheten 
har förändrats efter behov, men i stora delar 
är byggnaderna ursprungliga. Fastigheten har 
ett stort dokumentvärde i form av dess 
samhällshistoriska, teknikhistoriska och 
byggnadshistoriska värde. Byggnaderna har 
också ett stort miljöskapande värde jämte 
kontinuitets-, identitets- och traditionsvärde. 
Den ursprungliga byggnaden visar på en lång 
kontinuitet och tradition som 
industribyggnad i ett av Ulricehamns äldsta 
hantverks- och industriområde. 

På kvarteret Tegelbruket 2 finns det 
ytterligareen byggnad som har 
kulturmiljövärden. I kommunens 
kulturmiljövårdsprogram står det följande 
om denna byggnad: Ett tidstypiskt 
bostadshus från mitten av 1920-talet. Huset 
har rappad fasad, huvudingången ligger på 
gaveln och taket är brutet. Kvarteret 
Tegelbruket var redan ett etablerat 
hantverks- och industriområde när huset 
uppfördes. Byggnaden är ett av få hus som 
bevarat sin autenticitet bortsett från den nya 
fasadfärgen. Byggnaden har ett stort 
dokumentvärde i form av dess 
samhällshistoriska värde. Den visar på en 
vanlig villatyp under den period då staden 
expanderade utanför den gamla stadskärnan. 
Det var då blandningen av bostäder och 
hantverkslokaler uppstod, som är 
utmärkande för kvarteret Tegelbruket. 

Byggnaden har också ett miljöskapande värde 
jämte kontinuitetsvärdet. 

Riksintresse Kommunikationer 
Området omfattas av riksintresset för 
framtida järnvägsutbyggnad för 
Götalandsbanan, sträckan Linköping-Borås. 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

Hela planområdet ligger inom primärt och 
sekundärt vattenskyddsområde.  

Ett skyddsområde för en vattentäkt ska öka 
medvetenheten hos alla boende och 
verksamma inom området om behovet att 
värna vatten. 

I skyddsområdena är vissa åtgärder 
förbjudna och andra kräver tillstånd, t ex 
vissa former av byggnation, schaktning, 
pålning, underjordsarbete och dylikt. 

STRANDSKYDD 
Enligt Miljöbalken kapitel 7 råder generellt 
strandskydd 100 meter vid sjöar och 
vattendrag för att tillgodose allmänhetens 
tillgång till friluftsliv samt att bevara goda 
livsvillkor för växt och djurlivet.  

För sjön Åsunden gäller strandskydd med 
300 meter och för vattendraget Ätran är det 
100 meter. Strandskyddet sträcker sig från 
strandlinjen både ut i vattnet och upp på 
land. I gällande detaljplaner är strandskyddet 
upphävt.  
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Enligt Miljöbalken (1998:808) 7 kap 18g§ 
PBL gäller strandskyddet åter, om 
detaljplanen ersätts med en ny detaljplan. 

 

I denna detaljplan är det fastigheterna 
Tegelbruket 2, 5, 6, 11, 13, 15 och Bogesund 
1:329 och Tegelbruksgatan som berörs av 
strandskyddet till Åsunden, samt Tegelbruket 
8, Daltorp 11 och 13 och Tegelbruksgatan, 
Dalgatan, Lillsjövägen och Falköpingsvägen 
som berörs av strandskyddet till Ätran och 
Lillsjön. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Fastigheterna har god tillgänglighet med 
närhet till bl.a. livsmedelsbutik, ca 50 meter, 
ca 20meter till kollektivtrafik, busshållplatser 
finns vid Boråsvägen och Falköpingsvägen. 
Till närmaste grönområden är det ca 100 
meter. 

Genom att det finns trafikerade vägar i 
närheten och inom planområdet kommer 
buller och luftkvalité utredas i fortsatt 
detaljplanearbete. 

NATUR OCH KULTUR 

Naturvärden 
Inom planområdet finns inga naturvärden. 

Mark och vegetation 

Inom planområdet finns några mindre träd 
och buskar på fastigheterna. På Daltorp 11 
finns en större gräsyta öster om byggnaden, 
mot Falköpingsvägen. På Daltorp 7 och 8 
finns också gräsytor runt byggnaderna. För 
övrigt är det mest asfalterade och grusade 
ytor.  

Kulturmiljövärden 
Två byggnader, Tegelbruket 2 och 
Tegelbruket 6 klassas som bevarandevärda 
och beskrivs i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram och under 
riksintresset Kulturmiljövård på sidan 12 i 
denna planhandling.  

Historik 
Bronäsområdet har en lång historia och 
kontinuitet som hantverks- och 
fabriksområde. I Bronäsområdet finns 
bebyggelse som vittnar om expansionen kring 
sekelskiftet 1900, med en blandning av 
bostäder, industri och hantverk, samt den 
storskaliga tekoindustrin och handeln under 
senare delen av 1900-talet. 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända 
fornlämningar. 

GEOTEKNIK  
Enligt jordartskartan är det lera inom nästan 
hela planområdet, förutom vid norra delen av 
Daltorp 11 och över hela Daltorp 13 där det är 
svämsediment. 

Geotekniska utredningar har utförts 1972 på 
Daltorp 11, 2001 på Daltorp 13, 2001 på 
Tegelbruket 13, 1985 på del av Bogesund 1:86 
vid Lillsjön, 1985 och 1991 på del av 
Bogesund 1:92 vid Lillsjön och Lillsjövägen  

Geotekniska utredningar har också utförts på 
angränsande fastigheter utanför 
planområdet. 2001 och 2002 på Björnen 6. 
På tomten skulle det uppföras en 
förrådsbyggnad med en våning utan källare. 
Den planerade byggnationen genomfördes 
inte.  

I de grundundersökningar som tidigare tagits 
fram inom planområdet framgår det bland 
annat att vid Daltorp 11 är det torrskorpelera 
och lerig mo, underlagras av mjälla och 
mjälig lera till 6 – 8 meter under markytan. 
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Provtagning vid Lillsjövägen visar på humus 
bestående av torv och dy, silt och lera, fast 
friktionsjord morän, block alternativt berg 
vid 15 m djup.  

Vid Daltorp 13 består marken av fyllning 4-5 
m, svämsediment som består av silt som vilar 
på friktionsjord och morän. Slagsondering 
avbröts vid ca 30 m djup vid mycket fast 
lagrad friktionsjord, eller morän. 

Vid Tegelbruket 13 visar det att marken besår 
av fyllningsmaterial, sand, grus, morän, 
därunder silt och lera 12-14 m, därefter 
friktionsjord av sand, grus och morän 10-15 
m, borrstopp har erhållits mot sten, block, 
eller berg 25-28 m. 

Norr om planområdet, på norra sidan av 
Tegelbruksgatan, ligger fastigheten Björnen 
6. Där gjordes en grundundersökning 2002. 
Den visade att marken består av 
svämsediment och organisk jord, därunder av 
silt, sand och lera som vilar på friktionsjord. 
Sonderingarna har utförts till 7-8 m djup, 
förutom ett som utfördes till 18 m djup. 

Geotekniska undersökningar är beställda och 
kommer att komplettera planhandlingarna i 
ett senare skede. 

RADON 
Planområdet är lågriskområde – lera. 

Markföroreningar 

  

Det har bedrivits verkstad- och textilindustri 
på fastigheten Daltorp 11. Länsstyrelsen har 
pekat ut fastigheten som ej riskklassat 
område för möjlig markförorening. Det 
samma gäller för Daltorp 13 och Tegelbruket 
5. 

I samband med detaljplanearbete på Daltorp 
11, 13 och Tegelbruket 5 ska miljötekniska 
undersökningar utföras. 

Sanering förutsätts utredas i samband med 
rivning och byggnation till KM (känslig 
markanvändning) nivå, eller MKM (mindre 
känslig markanvändning) nivå. 

Miljöteknisk undersökning är beställd, men 
är inte klar innan denna detaljplan skickas ut 
på samråd. 

Risk för höga vattenstånd 

 

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

Risk för översvämning efter skyfall 
Under 2019 har WSP tagit fram en 
Skyfallskartering över Ulricehamn 
”Översvämningsrisk efter skyfall”. Enligt 
denna utredning framgår att det vid 
planområdet finns det inte någon stor risk för 
översvämning i samband med skyfall. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Inom planområdet finns 11 byggnader, varav 
1 byggnad, Tegelbruket 2, innehåller två 
lägenheter. I de övriga byggnaderna bedrivs 
olika typer av verksamheter. 

Två av byggnaderna, Tegelbruket 2 och 
Tegelbruket 6 klassas som bevarandevärda 
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och beskrivs i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram. 

Skyddsrum 
Inom planområdet, finns skyddsrum vilka 
planeras att tas bort i samband med att 
befintliga byggnader rivs. Det behövs då 
ansökas till ”MSB avd skyddsrum”. för att få 
göra detta. 

Skola, handel, vård mm 
Närmaste förskola ligger ca 1,5 km från 
planområdet, låg- och mellanstadieskola 
finns på ett avstånd av ca 550 meter, till 
högstadieskolan är det ca 1 km och 
gymnasieskolan är belägen ca 1,5 km från 
planområdet. 

Apoteket och vårdcentralen, Närhälsan, 
ligger ca 400 meter från planområdet. 

Folktandvården och polisen är lokaliserad 
inom planområdet. 

FRIYTOR 

Rekreation 
Väster om planområdet, ca 200 meter ligger 
Ulrikaparken. Detta är ett grönområde som 
gränsar mot sjön Åsunden. Här finns bl a en 
större lekpark, badplats, cykel- och 
vandringsleder, samt olika relaxplatser. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Planområdet omgärdas av Boråsvägen, 
Tegelbruksgatan, Lillsjövägen och 
Falköpingsvägen. Dalgatan går genom hela 
planområdet. Tegelbruksgatan, Dalgatan och 
Lillsjövägen nyttjas mest av de som har 
ärenden till och från området. Boråsvägen 
och Falköpingsvägen är mer trafikerade 
vägar. I tabellerna nedan ses trafikflödet 2018 
och sedan är det en tabell visande trolig 
trafikmängd 2040. 

Trafikmängder 2018 
Gata ÅVDT tung trafik 
Falköpingsv, öster Bogesundsg 11 800 8 % 
Falköpingsv, väst Bogesundsg  10 800 9,2 % 
Boråsvägen, norr Strandg  7 600 7,5 % 
Boråsvägen, vid Ätran 6 900 6,9 % 
Lillsjövägen  1 050 10 % 
Dalgatan 800 
Tegelbruksgatan 950 
 

Trafikmängder 2040 
Gata ÅVDT Tung trafik 
Falköpingsv, öster Bogesundsg 16 200 9,2 % 
Falköpingsv, väst Bogesundsg 14 800 9,5 % 
Boråsvägen, norr Strandg 10 200 7,8 % 
Boråsvägen  vid Ätran 9 400 7,1 % 
Lillsjövägen   3 200 5,5 % 
Dalgatan 
Tegelbruksgatan 2 200 5,0 % 

 

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

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

Parkering 
Parkeringsbehoven tillgodoses inom varje 
separat fastighet i enlighet med kommunens 
parkeringsnorm. 

Götalandsbanan 
Detaljplanen ligger inom området för 
framtida riksintresse, för framtida 
höghastighetsbana mellan Stockholm och 
Göteborg. 

STÖRNINGAR 

Farligt gods  

Falköpingsvägen är enligt Trafikverket 
utpekad som transportled för farligt gods. 
Avståndet mellan området som får bebyggas 
och transportled för farligt gods är ca 17 
meter. 
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Sammantaget har kommunen beaktat 
transportleden för farligt gods och bedömer 
att riskreducerande åtgärder krävs för att 
tillgodose en god bebyggd miljö med hänsyn 
till boendes hälsa och säkerhet. Detta innebär 
att en riskanalys genomförs i planarbetet.  

Brandskydd och utrymning 
Om utrymning från byggnaden förväntas ske 
med räddningstjänstens stegbil får 
byggnaderna maximalt ha 23 meter till 
fönstrets eller balkongräckets nedre kant och 
endast innehålla bostäder, kontor, 
verksamheter eller liknande. 
Räddningstjänsten behöver kunna komma åt 
minst ett fönster i varje lägenhet. I annat fall 
behöver räddningsvägar skapas. 
Räddningsvägen ska vara skyltad och 
snöröjas vintertid. 

Vid byggnationen av underjordiska garage 
som räddningstjänsten förväntas köra på ska 
bärförmågan av garagets tak särskilt beaktas. 

Buller 
Inom planområdet är zon B aktuell. 

 

Bullerutredning är beställd, men är inte klar 
innan denna detaljplan skickas ut på samråd. 

Tillgänglighet inom fastighet 
Tillgängligheten inom planområdet är god. 

Tillgänglighet till innergårdar skall 
säkerställas. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Fastigheterna är kopplade till det allmänna 
va-ledningsnätet.  

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

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

Dagvatten 
Dagvatten är kopplat på det kommunala 
ledningsnätet. Då rådande markförhållanden 
gör att möjligheten till infiltration på 
fastigheten är begränsad, uppmuntras 
fördröjning av dagvattnet så att avrinningen 
till ledningsnätet jämnas ut. 

BEHOVSBEDÖMNING  
BEHOVSBEDÖMNING 
Exempel: En MKB 
(miljökonsekvensbeskrivning) enligt 
Miljöbalken kommer inte att upprättas 
eftersom planen inte innebär någon 
betydande påverkan som avses i PBL 5:18 av 
miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten 
och andra naturresurser.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Det bedöms att det inte finns livsmiljö för 
någon art i artskyddsförordningen i området. 

KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 
Planområdet är sedan tidigare bebyggt för 
industriverksamhet. Att planlägga marken för 
en utökad möjlighet för bostäder, innebär en 
resurseffektiv hushållning med mark, då 
befintlig service och infrastruktur kan 
utnyttjas. Förslaget innebär ett tillskott av 
nya lägenheter i ett attraktivt centralt läge 
vilket minskar resebehovet för de boende. 
Planförslaget innebär en högre 
exploateringsgrad och därmed ett högre 
utnyttjande av marken. 

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

Mätning av partiklar pågår och vi kommer att 
få resultatet under januari, eller februari 
2020. Planen kommer att kompletteras med 
text från den utredningen innan den skickas 
upp för granskning. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Förslag till detaljplan bedöms inte ha en 
negativ påverkan för miljökvalitetsnormerna 
för vatten.  

NOLLALTERNATIV 
Ett nollalternativ innebär att området 
fortsätter att utgöra industrimark, enligt 
gällande detaljplaner. Det kommer inte vara 
möjligt att utveckla området för förtätning, 
då inga bostäder kan uppföras och vinsterna 
med fler bostäder i attraktiva och centrala 
områden, med en närhet till service uteblir. 

Det finns ett politiskt mål om att bli 27 000 
invånare i Ulricehamn innan år 2025. Att 
kunna tillföra cirka 400 lägenheter i ett 
centralt läge i Ulricehamn innebär ett 
ytterligare steg i riktningen mot att uppfylla 
detta politiska mål.  

STÖRNINGAR FRÅN 
INDUSTRIVERKSAMHET 
Norr om Ätran, finns ett industriområde. Här 
bedrivs inte sådan verksamhet som påverkar 
boendemiljön och att olägenheter uppstår. På 
sikt ska detta område omvandlas till centrum 
och bostäder i enlighet med gällande 
planprogram. 

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Konsekvenserna av detaljplanens 
genomförande kommer att markant ändra 
platsens karaktär, från ett industriområde, 
där det idag bedrivs olika typer av 
verksamheter, kontor, lager, handel m m, till 
ett bostadsområde med ca 400 lägenheter, 
livsmedelshandel, mindre verksamheter 
blandat med kontor m m. 

Två av de befintliga byggnaderna kommer att 
bevaras och bidra med arkitektoniska värden. 
Att byggnader bevaras skänker en historisk 
prägel till kvarteret Tegelbruket.  

STRANDSKYDD 
I och med antagandet av denna detaljplan 
upphävs strandskyddet för kvartersmarken 
och gatumarken. 

 

DAGVATTENHANTERING OCH 
AVLOPP 
Vid en eventuell brand är det viktigt att 
miljöfarligt släckvatten som uppstår samlas 
upp och tas om hand. Samlas inte 
släckvattnet upp och tas om hand kan det 
utgöra en betydande miljöbelastning. 
Parkeringsgarage bör utformas utan 
golvbrunn/dagvattenutlopp eller annat 
system för att säkerställa att kontaminerat 
släckvatten vid en eventuell brand inte når 
recipienten. 

TRAFIK 
Detaljplanen innebär att trafikmängden i 
området kommer att öka, då planen ger 
möjlighet för ca 400 bostäder, detaljhandel, 
hotell och mindre verksamheter, såsom 
butiker, kontor, daglig verksamhet, m m.  

Det innebär att det blir ett ökat tryck på 
trafiken jämfört med dagens flöde. Det är inte 
bara de nya bostäderna som ger upphov till 
ökad trafik, utan även övrig användning av 
kvartersmarken. 

BULLER 
Planområdet är utsatt för buller från 
omgivande gator och hänsyn ska tas till det i 
utformningen av byggnaderna. 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra 
detaljplanen. Den ska redovisa vem som 
vidtar åtgärderna och när de ska vidtas.  

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

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den 
dag detaljplanen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad 
av planområdet. 

Under genomförandetiden har 
fastighetsägare rätt att efter ansökan om 
bygglov få bygga i enlighet med planen. 
Under genomförandetiden får inte 
detaljplanen ändras utan synnerliga skäl. 
Detaljplanen gäller även efter 
genomförandetidens utgång men kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter 
som uppkommit genom planen kan beaktas. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat 
ansvaret för iordningställande och underhåll 
av allmän platsmark inom planområdet.  

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad samt för framtida drift och 
underhåll av allmän plats inom planområdet.  

Etappindelning 
Byggnationen är indelat i 5 etapper. Etapp 1, 
2 och 3 är i fastigheten Daltorp 11, etapp 4 är 
inom fastigheterna Tegelbruket 10 och 11, 
samt etapp 5 är i fastigheten Tegelbruket 8. 

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

 
Ulricehamns Energi AB  
 det allmänna va-ledningsnätet 
 elförsörjning 
 utbyggnad av optofiber 
 utbyggnad av fjärrvärme 
 dagvattenledningar 
 
Kommunen  
 allmän plats 
 

Fastighetsägare 
 egen byggrätt samt övriga anläggningar på 

kvartersmark 
 egen byggrätt inom blivande 3D-utrymme 

 

Avtal m.m. 
Avtal som blir aktuella för genomförandet av 
detaljplanen anges nedan. 

Exploateringsavtal ska tecknas mellan 
kommunen och exploatören. 
Exploateringsavtalet reglerar bland annat 
parternas åtaganden och skyldigheter 
gentemot varandra, i fråga om utbyggnad av 
kommunaltekniska anläggningar inom och 
utom området.  

Exploateringsavtalet tydliggör och reglerar 
även samordningen mellan exploatören och 
kommunen gällande utbyggnad av allmän 
plats samt kvartersmark. Avtalet ska tecknas 
före detaljplanens antagande. 
Exploateringsavtalet kommer reglera 
nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder och  

Anläggandet av cirkulationsplats vid 
korsningen Falköpingsvägen och 
Lillsjövägen, samt skyddsåtgärder längs med 
Falköpingsvägen  och ombyggnad av del av 
Dalgatan till gångfartsområde, ska delvis 
ersättas av exploatören. Kostnad för åtgärder 
som är nödvändiga för planens 
genomförande regleras genom 
exploateringsavtal för allmän plats.  

Ansökan av lantmäteriförrättning avseende 
reglering av del av Bogesund 1:92 ombesörjs 
av kommunen och bekostas av exploatören. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör ska 
tecknas för att säkerställa i anspråkstagande 
av mark för transformatorstation, fjärrvärme 
och andra erforderliga ledningar på 
kvartersmark. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Allmänt 
Berörda fastighetsägare, rättighetshavare och 
delägare i eventuella samfälligheter framgår 
av fastighetsförteckningen.  

De fastighetsrättsliga konsekvenserna 
beskrivs per fastighet och rättighet. 
Förändringarna framgår av tabell på sida 24 
och kartbild här nedan.  
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Del av kommunalägd mark, Bogesund 1:92, 
är markerad med röd rastrering, vilken ska 
införlivas till kvarteret Daltorp 11  

De arealuppgifter som anges är ungefärliga 
och kan komma justeras vid 
lantmäteriförrättning.  

Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet och 
genomförs i första hand med stöd av avtal 
mellan fastighetsägarna. Detsamma gäller vid 
bildande av gemensamhetsanläggningar och 
andra rättigheter.  

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

Kommunen äger all allmänplatsmark inom 
planområdet. 

FASTIGHETER  

Fastighetsbildning 
Förändring av fastighetsindelning kommer 
att utföras i enlighet med detaljplanen. 
Fastighetsbildning inom kvartersmark kan 
behövas för att överensstämma med 
detaljplanen och delas in i lämpliga 
fastigheter. 

Erforderliga gemensamhetsanläggningar kan 
bildas för viktiga funktioner som är 
gemensamma för flera fastigheter inom 
detaljplanen. Dessa kan bestå av exempelvis 
kvartersgator, parkeringar, lekplatser och 
dagvattenanläggningar. Inom planområdet 

finns inga befintliga 
gemensamhetsanläggningar. 

Eventuella ledningar som förläggs inom 
kvartersmark bör säkerställas genom 
rättighet, till förmån för ledningsägaren. 

Förändring av fastighetsindelningen 
Fastighetsbildning genom avstyckning från 
Daltorp 11 kommer att genomföras.  

Servitut/ledningsrätt 
Rätt till utrymme för ledningar och 
ledningsanordningar ska upplåtas inom u-
område.  

Gemensamhetsanläggningar 
Gemensamhetsanläggningar kan komma att 
bildas i samband med fastighetsindelning. 

 
 

 

 

TEKNISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
Utbyggnad av infart/utfart som berör 
allmänplatsmark ska ske i enlighet med 
kommunal standard.  

Vatten, spill- och dagvattenavlopp 
Det kommunala vatten- och avloppsnätet är 
utbyggt i anslutning till planområdet. Ev 
ytterligare utbyggnad kommer att utredas 
vidare och detaljprojekteras.  

Dagvattenhanteringen sker till det 
kommunala dagvattennätet vilket bedöms 
som fungerande. Fördröjning av dagvatten 
uppmuntras. 

El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och 
fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag. 
Flytt av ledningar inom kvartersmark 
bekostas av exploatören.  

Tekniska utredningar 
Geoteknisk utredning, miljöteknisk 
undersökning och bullerutredning är 
beställd, men är inte klara innan denna 
detaljplan skickas ut på samråd. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Detaljplanekostnader 
Kommunens kostnader för planen och dess 
genomförande regleras i avtal mellan 
kommunen och exploatör.  

Ett planavtal har tagits fram mellan 
kommunen och fastighetsägarna till 
kvarteren Daltorp 11, Tegelbruket 8, 10 och 
11. Övriga fastigheter inom planområdet 
bekostar planavgiften i samband med 
begäran om bygglov.  

Ulricehamn Energi AB tar ut ersättning från 
den som begär anslutning eller utbyggnad av 
respektive nät. 

Begäran om fastighetsreglering, avstyckning 
mm som berör kvartersmark sökes hos 
lantmäteriet av fastighetsägaren. 

Kostnadsfördelning 
Vardera fastighetsägare står för kostnader 
som uppkommer inom den egna fastigheten, 
så som bildande av 
gemensamhetsanläggningar, fastighetsköp, 
fastighetsbildning. Utbyggnad av allmän 
platsmark, bekostas delvis av exploatören. 

Kommunens kostnader för planen och dess 
genomförande består av kostnader för delar 
av allmän platsmark. 

Saneringskostnader 
Fastighetsägarna står för 
saneringskostnaderna på sina fastigheter. 

Anslutningsavgift för vatten, avlopp 
och dagvatten 

Ulricehamns Energi AB (UEAB) tar ut avgift 
för anslutningar till va-nätet enligt gällande 
taxa.  

Kostnader för el, tele, bredband och 
uppvärmning 
En eventuell ledningsflytt av befintliga 
ledningar bekostas det av exploatören. 

Gatukostnader 
Kostnad för åtgärder som sker genom 
exploateringen på allmän plats regleras i 
exploateringsavtalet. 

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

Plankostnadsavtal finns upprättat för Daltorp 
11, Tegelbruket 8, 10 och 11. Planavgift ska 
inte  

tas ut för dessa fastigheter vid prövning av 
lovärenden. 

För övriga fastigheter inom planområdet ska 
planavgift tas ut vid prövning av lovärenden. 

 

 

 

 

 

Fastighet Fastighetsrättsliga 
konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

  Kostnad Intäkt 

Bogesund 1:92 
Kommunägd 

Avstår cirka 350 m2 av 
fastigheten till Daltorp 
11. Se kartbild på sidan 
22. 

Marken är planlagd för 
industrimark, men 
används som 
parkmark och sköts av 
kommunen. 

 Ersättning för 
industrimark. 
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Daltorp 11 
Privatägd 

Erhåller cirka 350 m2 

av fastigheten 
Bogesund 1:92. Se 
kartbild på sidan 22. 

 

Fastighetsbildning 

Kostnad för inköp 
av industrimark. 

 

Daltorp 7 Avstår ca 50 kvm till 
Ulricehamns energi 

 Ersättning för 
centrum- och 
bostadsmark. 

Daltorp 11 Avstår ca 50 kvm till 
Ulricehamns energi 

 Ersättning för 
centrum- och 
bostadsmark. 

ARBETSGRUPP 
I arbetet med detaljplanen har medverkande tjänstemän deltagit:  
 
 
Pär Norgren Stf enhetschef 
Lars Stokka Stadsarkitekt 
Henrik Wetterholm Bygglovsingenjör 
Joanna Miklos Miljöinspektör 
Ebba Wisborg Planarkitekt 
Gustav Axell Johansson Planarkitekt 
 
 
 
 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

 

 
 
Andreas Ekman  Ann Stockzelius 
 
Tf. Samhällsbyggnadschef Planingenjör 
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Miljö och samhällsbyggnad 

TELEFON 0321-59 50 00  E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 

WEBB ulricehamn.se  FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 


