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HANDLINGAR 

 
Till detaljplaneförslaget hör följande handlingar: 

 plankarta med bestämmelser, skala 1:500  

 planbeskrivning med konsekvensbeskrivning och illustration 

 genomförandebeskrivning 

 Fastighetsförteckning  
Övriga handlingar/ utredningar:  

 geoteknisk utredning 

 miljöteknisk markundersökning 

 trafikbullerutredning 
 

INLEDNING 

Planens förenlighet med miljöbalken, kapitel 3,4,5 

och 7 

Planen bedöms vara förenlig med 3 kap miljöbalken (MB), som rör grundläggande 

bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planområdet är beläget inom 

Ulricehamns stadskärna som ingår i riksintresse för kulturmiljövård och utgör fast 

fornlämning. Ulricehamns tätort är belägen invid Åsunden som utgör riksintresse för 

naturvård. Planen innebär inte att nya mark- eller vattenområden tas i anspråk eller att 

riksintressen påverkas negativt. 

MB:s kapitel 4 behandlar ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för 

vissa områden i landet”. Planområdet berör inte något av dessa områden.  

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer iakttas. Planförslaget innebär viss ökning av trafik jämfört med tidigare 

användning. Luftkvaliteten bedöms dock även fortsättningsvis komma att ligga under 

miljökvalitetsnormen. 

Kap 7 avser skydd av naturen. Planen berör inte Natura 2000, biotoper eller naturreservat. 

Strandskydd återinträder för planområdet i samband med planläggning men skäl föreligger 

som gör att detta ska upphävas. 

Syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att inom Australien 3 möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och 

centrumändamål samt parkeringsgarage. Planförslaget innebär en utökad byggrätt för 

bebyggelse upp till tre våningar samt två vindsvåningar närmast Storgatan.  
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Process  

Planprocesserna för detaljplanerna genomförs med normalt planförfarande i enlighet med 

plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap 6-37§ PBL. Myndigheter, fastighetsägare, 

föreningar, enskilda m.fl. som har ett väsentligt intresse av planen ska beredas tillfälle till 

samråd. Synpunkter på planen kan lämnas flera gånger under planprocessen. Mellan de olika 

skedena redovisas de framförda synpunkterna. Politiska beslut tas om ändringar och om hur 

det fortsatta arbetet ska bedrivas.  

Plandata 

Läge 

Planområdet är beläget inom kvarteret Australien som ligger i de äldre delarna av 

Ulricehamns stadskärna, cirka 50 meter söder om Stora torget och nordväst om korsningen 

Storgatan- Färgaregränden. 

 

Areal och markägande 

Planområdet omfattar fastigheten Australien 3 och del av Australien 4 och berör endast 

kvartersmark. Fastigheterna är privatägda och arealen är ca 860 m2. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Planområdet är redovisat som ”samlad bebyggelse” enligt Översiktsplan för Ulricehamns 

kommun antagen 2002.  
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FÖP 

I växtplats Ulricehamns Stad som utgör en fördjupning av översiktsplanen antagen 2008 är 

området inte särskilt utpekat som planerat bostadsområde däremot förordas” infillprojekt”, 

d.v.s. enstaka byggnader som innebär en förtätning av staden. Lägen med närhet till service, 

som främjar en effektiv resursanvändning, som inte hindrar allmänhetens tillgänglighet till 

strandområdena Den blandning av funktioner och verksamheter som kännetecknar staden 

ska behållas och stärkas. 

Planförslaget anses förenligt med fördjupning av översiktsplanen. 

Detaljplan 

För planområdet gäller som detaljplan en tidigare stadsplan för ett område vid 

järnvägsstationen i Ulricehamn, laga kraftvunnen 1986-12-19. Planen anger för det aktuella 

kvarteret bostäder och handel. Bebyggelsen inom den sydöstra delen av fastigheten mot 

Storgatan har beteckningen q, som anger särskild miljöhänsyn avseende kulturvärdena med 

den för staden karaktäristiska och värdefulla bebyggelsen utefter Storgatan. 
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Riksintresse kulturmiljövård 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljön.  

 

Riksintresse naturvård 

Planområdet ligger inte inom riksintresse för naturvård.  

Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger utanför vattenskyddsområde.  

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. Strandskyddet sträcker sig från 

strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. I gällande detaljplanen är strandskyddet 

upphävt.  

Enligt miljöbalken gäller strandskyddet åter, om detaljplanen ersätts med en ny detaljplan.  

 

 



 

 

  9 (31) 

FÖRUTSÄTTNINGAR  

Natur och kultur 

Mark och vegetation 

Fastigheten är bebyggd och innergården är till största del hårdgjord.  

Marknivån i anslutning till omgivande gator faller från +175,0 i fastighetens nordöstra hörn 

utmed Storgatan till +170,5 vid fastigheten sydvästra hörn mot Färgaregränden. 

Mellan fastigheter och inom enskilda fastigheter i kvarteret finns höjdskillnader som tas upp 

med byggnader och stödmurar. Marknivån inom Australien 3 ligger ca 1,5 meter lägre än 

motsvarande nivå inom Australien 2. Fastigheterna är åtskilda med stödmur och plank i 

fastighetsgränsen. 

     

Staket, häck eller liknande 

Växtlighet saknas och endast en mindre gräsyta finns idag. 

Geoteknik  

Geoteknisk undersökning har utförts. 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 slitskikt. Fyllningen och leran når i väster ned till ca 2 meters djup och 

gränslinjen mellan lera och morän ligger på nivån +168,5- +170,0.  

Inom tomtens östra del som inte varit åtkomlig för undersökning kan man räkna med att 

motsvarande gränslinje når upp till nivån +172- +173. 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 där bergets över yta är belägen mellan +164,0 och +164,7.  

Jorden är stabil med god bärighet. Sättningarna blir små till måttliga för de laster som 

kommer i fråga. Grundvattenytan avlästes 4,4 meter under markytan i tomtens sydvästra 

hörn. Grundvattenytan kan förutsättas belägen i höjd med grundläggningsnivån, ca +171,4. 
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Markföroreningar 

En översiktlig markteknisk undersökning omfattande Australien 3 har utförts 2012-12-05, då 

det inom fastigheten bedrivits tryckeriverksamhet som utgör riskklass 3, baserat på MIFO fas 

1 Inventering enligt Länsstyrelsens klassificering. Inga kända tidigare markundersökningar 

har genomförts på fastigheten. 

Förutom provtagning av jord på fastigheten genomfördes provtagning av ytligt grundvatten 

samt provtagning av porgas under bottenplattan.  Analysresultaten har jämförts med 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 2009).  För kvartersmark för 

bostäder ska markkvalitet för känslig markanvändning, KM klaras. 

 Markundersökningen påvisade låga halter av alifater, aromater, BTEX och PAH:er under 

riktvärdet för KM i jordproven. Påvisade halter av bly över riktvärdet för KM bedöms inte 

utgöra en risk för människors hälsa eller miljö då halterna ligger strax över riktvärdet för KM 

i enstaka punkter (två av sju stycken). Övriga uppmätta blyhalter ligger generellt väl under 

riktvärdet för KM. För att minimera risken för exponering rekommenderas att ej hårdgjorda 

ytor vid bostadsbyggnation täcks med ren jord (d.v.s. dokumenterad föroreningshalt under 

KM). Övriga analyserade metaller, organiska ämnen och fenoler i jord påvisar låga halter väl 

under riktvärdet för KM. 

Markundersökningen påvisade även låga halter av alifater, aromater, BTEX i ytligt 

grundvatten under SPI:s (Svenska Petroleum Institutet) riktvärden för dricksvatten. Påvisad 

halt av PAH: er bedöms inte utgöra en risk för människors hälsa eller miljö då halterna ligger 

under det dimensionerande riktvärdet för ångor i byggnader och dricksvatten inte bedöms 

tas från fastigheten. Övriga analyserade organiska ämnen har påvisats i låga halter under 

SPI:s branschspecifika riktvärden.  

Övriga analysresultat av klorerade alifater samt lösningsmedel under bottenplattor visar på 

halter under tillämpade riktvärden och utgör inte ett hinder vid byggnation av bostäder på 

fastigheten eller om befintliga byggnader byggs om till bostäder på fastigheten. 

Asfalten bedöms inte vara asfalt med innehåll av stenkolstjära. Asfalten bedöms kunna 

användas fritt i trafikprojekt, dock kan restriktioner förekomma i känsliga områden. 

Historik 

Uppgifter om tidigare verksamheter, före 1906, inom Australien 3 har inte påträffats. 1906 

påbörjades uppförandet av byggnader för Ulricehamns tidning.  I hörnhuset, den röda 

tegelbyggnaden mot Storgatan, inrymdes redaktionsverksamheten. I anslutande byggnad i 

gul puts, den ursprungliga gårdsbyggnaden som genomgått omfattande om och tillbyggnader 

genom åren, bedrevs tryckeriverksamhet fram till 1993. Tryckeriverksamheten bestod av ett 

tidningstryckeri och ett civiltryckeri i samma lokaler. Ulricehamns tidning flyttade ut 2008 

och byggnaden har sedan dess stått tom. 
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1996                                                                             1996 

      
1940 

Bilder från Ulricehamnsbygdens forskarrum 

 

Radon 

Enligt översiktlig radonkarta för Ulricehamn utgör marken övervägande moränmark och är 

klassat som normalriskområde med lokal förekomst av högradonmark.  Grundläggning bör 

utföras radonskyddande. Bestämmelse är införd på plankartan. I samband med projektering 

för nybyggnation ansvarar byggherren för ytterligare markundersökning och att åtgärder 

säkerställs för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader. 

Risk för höga vattenstånd 

En riskkartering för översvämningar i Åsunden och Ätran nedströms har tagits fram av 

SMHI och Räddningsverket, 2000/156204. Nivåerna mäts i meter över havet. För 

Ulricehamn är konsekvenserna av ett ”max flöde” relativt begränsade. Åsunden har normalt 

nivån 163,0 – 165,0 med medelnivå på 163,97. Under 2002 (februari – mars) och 2004 

(november) har sjön tidvis nått nivåer på ca 164,90. Det finns en notering 1951 på 165,27. I 
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SMHI:s utredning redovisas dels en 100-års nivå, dels en maxnivå baserad på 

dimensionsberäkningar för dammar i riskklass 1. Hundraårsnivån ligger på 165,5. 

Kommunen har valt att utgå från maxnivån och att bearbeta denna mot kommunens 

primärkarta. Översvämningsnivån beräknas då nå upp till maxnivån 166,0 i enlighet med 

primärkartan. 

Naturvärden 

Planområdet saknar naturvärden. 

Kulturmiljövärden 

Planområdet ligger inom riksintresset Ätrans dalgång, P49 som utgör dalgångsbygd med 

kontinuerligt landskapsutnyttjande sedan stenåldern. Bygden har haft stor betydelse för 

kommunikationer och kulturimpulser vilket kommit till uttryck i Ulricehamns stadsbildning. 

Uttryck för riksintresset är rika fornlämningsmiljöer och Ulricehamns stadskärna som har ett 

i huvudsak medeltida gatunät och torgbildning med medeltida kyrka och rådhus från 1789 

samt småskalig bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Från tiden kring sekelskiftet 1900 har 

tillförts ett utvidgningsområde med terränganpassat planmönster och stora villor. 

Fornlämningar 

Planområdet ingår i område av riksintresse och 

Ulricehamns stadskärna utgör fast fornlämning, 

stadslager RAÄ Ulricehamn 65:1.  Markarbeten 

och nybyggnation ska föregås av arkeologisk 

förundersökning och eventuell urgrävning. Om 

fornlämning påträffas vid grävning eller annat 

arbete föreligger anmälningsplikt enligt Lag om 

kulturminnen (2kap KML). 

Bebyggelse och service 

Bebyggelse 

      

Foto: MSB                                                                      

Befintliga byggnader inom kv. Australien 3 – ”hörnhuset” t.v. och ”gårdshuset” t.h.  
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Hörnhuset inom Australien 3 färdigställdes 1907-1908 för Ulricehamns Tidning som bedrev 

verksamhet fram till 2008. Idag står byggnaden tom. Byggnaden med mansardtak har två 

våningar med vindsvåning mot Storgatan samt sutteräng-/ källarvåning mot innergården.  

Mot Storgatan- Färgaregränden är hörnet avfasat och försett med ett torn som tillsammans 

med fasaden i rött tegel med gula tegelstensband innebär en tidstypisk utformning som ger 

byggnaden stort arkitektoniskt värde.  

Byggnaden har genomgått en rad förändringar, främst in mot gården och Färgaregränd. 

Gårdshuset har två våningar och sadeltak. Uttrycket är postmodernistiskt med fasad i ljusgul 

puts och sadeltak med rött tegel. Gårdshuset är sammanbyggt med hörnhuset mot 

Färgaregränden och bebyggelsen bildar en u-form. 

Omgivande bebyggelse innehåller bostäder, butiker, restaurang och kontor och utgörs i 

huvudsak av bebyggelse i 2-3  våningar med vindvåning. I anslutning till korsningen 

Storgatan- Färgaregränden förekommer en koncentration av byggnader i rött tegel. 

Nybyggnationer längs Storgatan har under 1980- och 1990-talen präglats av historiserande 

postmodern arkitektur och pastischer huvudsakligen fasad i stående träpanel. Längs 

Färgaregränden är bebyggelsen också i 2-3 våningar med fasader i tegel, puts och trä. 

Skola, varuaffär, vård 

Närmaste förskola är Kvarnlyckan ca 200 meter sydost om planområdet. Cirka 500 meter 

nordost respektive sydost om planområdet ligger Bogesundsskolan (F-6) och 

Stenbocksskolan (7-9). Tingsholmsgymnasiet är kommunens gymnasieskola ca 700 meter 

öster om planområdet. För att nå respektive skola måste Bogesundsgatan som är 

genomfartsgata passeras. Separat gång- och cykelväg finns utmed 

Bogesundsgatan/Sanatorievägen som kan utnyttjas som del av skolvägen. Övriga gator är 

försedda med trottoar och har relativt gles trafik med låga hastigheter. 

Planområdet ligger i centrala Ulricehamn med stort utbud av butiker, vårdcentral, bibliotek 

etc. inom gångavstånd.  

Friytor 

Rekreation 

Bostäderna får ett mycket centralt läge och kan ta del av stadens parker och grönområden 

med närhet till Åsunden.  
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Gator och trafik 

Gatunät och trafik 

     
Foto: MSB 

Storgatan t.v. och Fägaregränden t.h. 

Kvarteret Australien omges av Strandgatan, Storgatan, Färgaregränden och Garvaregränden. 

Strandgatan utgör genomfartsgata med ca  6300 fordon/dygn ÅDT och ca 9% tung trafik. 

Övriga gator är lokalgator med relativt små trafikmängder och låga fordonshastigheter. 

Storgatan har 1 300 fordon/dygn och ca 4% tung trafik medan trafikmängden på 

Färgaregränden har uppskattats till 500 fordon/dygn. Karaktären är innerstadsgator med 

trottoar på båda sidor. Storgatan och Färgaregränden är enkelriktade och har kantparkering 

på ena sidan. Båda är belagda med gatsten.  

Gång- och cykelvägar 

I väster, utmed Åsunden och Strandgatan, finns längs den gamla banvallen en gång- och 

cykelväg som också utgör regional cykelled. Cykelbana finns också utbyggd längs 

Bogesundsgatan öster om planområdet.  

Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats är vid Stadshuset ca 150 meter nordost om planområdet. Avståndet 

till busstationen norr om planområdet, som är en viktig knutpunkt med flertalet regionala 

och lokala busslinjer, är drygt 200 meter.  

Parkering 

Inom fastigheten finns idag 3-5 bilplatser i anslutning till portiken till innergården. På 

gatumark utmed Storgatan och Färgaregränden finns 1-timmes gatuparkering som 

kantparkering. 

Götalandsbanan 

Området kan eventuellt beröra en av de framtida sträckningarna av den tänkta 

Götalandsbanan. Framtida riksintresset för Götalandsbanan ska beaktas i planen. 
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Störningar 

Buller 

Planområdet är utsatt från trafikbuller från Strandvägen samt omgivande gator Storgatan 

och Strandvägen, vilket ställer krav på utformningen av bebyggelsen för att en god 

boendemiljö ska kunna skapas.  

En trafikbullerutredning har tagits fram 2012-11-20. Beräknade värden från trafik visar att 

rekommenderade bullernivåer inte överskrids för fasader som vetter mot innergården. Även 

föreslagen gemensam uteplats utformad som terrass på taket till den lägre byggnadskroppen 

i väster uppfyller gällande riktvärden. Beräkningarna visar att riktvärdet 55 dBA ekvivalent 

nivå överskrids vid fasader mot Storgatan och Färgaregränd ljudnivåerna ligger mellan 57-61 

dBA. 

Inga ekvivalenta ljudnivåer vid fasad överskrider 65 dBA. Maximal ljudnivå vid fasad uppgår 

för vån 1 och del av vån 2 mot Storgatan och Färgaregränden till som högst 81-82 dBA. 

      
Trafikbullerutredning 

Ekvivalent ljudnivå t.v. och maximal ljudnivå t.h. 

Riksdagen antog 1997 i Infrastrukturinriktning för framtida transporter, riktvärden för buller 

som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 

infrastruktur. Bullerkraven regleras i Boverkets byggregler BBR och följs upp vid bygglov. Vid 

tillämpning av riktvärdena bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 

rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till riktvärdena bör inriktningen vara att 

inomhusvärdena inte överskrids.  

Riktvärden bostäder: 

30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus 

45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid kl.22-06 

55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad 

70 dBA maximal ljudnivå på uteplats 

För arbetslokaler med tyst verksamhet som tex. kontor är riktvärdet 40 dBA ekvivalent 

ljudnivå inomhus och 60 dBA maximal ljudnivå inomhus. För ekvivalent ljudnivå utomhus 

vid fasad är riktvärdet 65 dBA. 

Farligt gods  

Väg 157 är inte utpekat som primär eller sekundär transportled för farligt gods. 



 

 

  16 (31) 

Miljökvalitetsnormer 

I dagsläget finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, svaveldioxid, bly, kolmonoxid, 

bensen, ozon samt partiklar. Ingen av dessa normer förväntas överskridas i Ulricehamn. 

Detta följs upp med mätningar och beräkningar. Mätningar som gjorts visar att kvävedioxid 

och bensen har de högsta haltera jämfört med normen. För partiklar, PM10 och ozon är 

situationen inte klarlagd.  Om en miljökvalitetsnorm överskrids föreligger skyldighet att 

upprätta en åtgärdsplan. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Ledningsnät för vatten- och avlopp finns utbyggt längs Storgatan och i Färgaregränden. 

El, tele, opto, bredband och värme 

Fastigheten är ansluten till fjärrvärme med anslutningspunkt i Färgaregränden där infarten 

till parkeringsgaraget planeras, ledningar för el, tele, bredband finns utbyggt i omgivande 

gator. En telekabel är förlagd i byggnaden från Australien 3 genom Australien 2 till 

Australien 1. 

Avfall 

Närmaste återvinningsstation finns vid biogasstationen utmed Strandgatan ca 300 meter 

sydväst om planområdet. Kommunen ansvarar för hämtning av hushållsavfall. Verksamheter 

ansvarar för det egna verksamhets- respektive industriavfallet.  

Dagvatten 

Dagvattenledningar finns utbyggda i Storgatan och Färgaregränden. 

 

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
Det nuvarande gårdshuset ersätts med ett hus som har fyra våningar med takterrass på taket 

mot Färgaregränd och del av fasaden mot Australien 4 och i övrigt två våningar med två 

vindsvåningar.  

Uppförandet av ett flerbostadshus förutsätter att befintlig kontorsbyggnad (UT-huset) rivs. 

Den tillkommande byggnaden ges en modern utformning men ska i skala och utformning 

anpassas till den äldre byggnadskaraktär som råder utmed Storgatan. Antalet tillkommande 

lägenheter är cirka 25 och infart till parkeringsgaraget under byggnaden sker från 

Färgaregränden. 
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Natur och kultur 

Mark, vegetation och naturvärden 

Ny bebyggelse utformas med parkeringsgarage i sutterängsvåning med gemensam upphöjd 

innergård ovanpå som kan utgöra friyta lämplig för utevistelse. Bestämmelse på plankartan 

anger att marken får byggas över med planterbart bjälklag. En högsta tillåten höjd + 175, 5 

har satts för ovansidan på det planterbara bjälklaget som innebär att det hamnar ca 1 meter 

högre än nuvarande gårdsyta inom Australien 2. Taket utmed den lägre byggnadskroppen 

längs Färgaregränden föreslås utgöra en stor takterrass fr utevistelse som innebär bättre sol- 

och utsiktsförhållanden än innergården kan erbjuda.  

Kulturmiljövärden 

Den befintliga byggnaden utgör kulturhistorisk värdefull bebyggelse och är värderad i 

kulturmiljöprogram för Ulricehamn. Hörnhuset har ett historiskt värde som speglar den 

verksamhet som bedrivits i fastigheten. Byggnaden har även kulturhistoriskt och 

stadsbildsmässiga värden. Rivningsförbud saknas i gällande detaljplan.  

Planområdet har ett centralt läge i Ulricehamns centrum. Storgatan, stadens ursprungliga 

entré- och genomfartsgata, utgör en av Ulricehamns viktigaste stadsmiljöer. Möjligheten att 

bygga om befintlig byggnad till att inrymma bostäder har studerats men bedömts som svår 

med hänsyn till ekonomi, tillgänglighet m.m. Den nya bebyggelsen kommer att påverka 

stadsbilden. Ny bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk ambition och kvalitet. 

Bebyggelsen ska infogas med omsorg för stadslandskapets och gaturummets helhetsverkan 

och samspela med de omkringliggande äldre byggnaderna 
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Karaktärsdrag och gestaltningsprinciper 

Ny bebyggelse ska ansluta till befintlig kulturhistorisk värdefull bebyggelse som ersätts och 

den kulturhistoriska bebyggelsen som finns i grannskapet vad avser allmän karaktär; skala, 

material och färgsättning. De karaktärsdrag som det gamla UT-huset har och som bör utgöra 

gestaltningsprinciper för den nya byggnaden är: 

 Fältindelning i fasaden 
 Enkelhet, finstämdhet 
 Fasadmaterial med tegelkaraktär (befintlig byggnad och närliggande byggnader 

har rött tegel) 
 Nockhöjd och takfotshöjd (anges i planbestämmelse) 
 Markerad takfotslinje 
 Brutet tak enligt takvinkel (anges i planbestämmelser) 
 Takkupor 
 Avfasat hörn markerat med torn eller liknande 
 Entré vertikalt markerad i fasaden 
 Inga markerade fönsteraxlar 
 Skyltfönster i bottenvåning men ingen markerad sockelvåning 

 
Gatuelevation Storgatan, QPG Arkitekter 

Bebyggelse  

Placering och utformning 

För kvartersmarken inom planområdet anges bostäder och centrum. Bostäder tillåts inte i 

bottenvåning med fasad mot Storgatan. Byggrättens utbredning följer befintlig byggnad 

sånär på gårdshuset där byggrätten breddats och tillåter totalt 2 600 m2 bruttoarea ovan 

Storgatans marknivå. Därutöver medges källarplan i en våning. Gårdsytan får överbyggas 

med planterbart bjälklag med ovansida högst 178,5 meter över grundkartans nollplan vilket 

förutom källarplan medger att entrévåning från Storgatan kan sträcka sig över hela kvarteret 

till fastighetsgränsen i väster.  

Ny bebyggelse ska utgöra en modern tolkning av de byggnader som ersätts. För att 

byggrätten ska vara väl definierad och nya byggnader samspela med den omgivande 

kulturhistoriska bebyggelsen som finns i grannskapet finns bestämmelser om både högsta 

nockhöjd samt högsta takfotshöjd i meter över nollplanet. För byggrätten utmed Storgatan 
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och Färgaregränden är högsta takfotshöjd +183,5 m och högsta nockhöjd +189,5 meter över 

nollplanet. För byggrätten längs fastighetsgränsen i väster är högsta takfotshöjd +179,0 m 

och högsta nockhöjd +184,0 meter över nollplanet. Mindre byggnadsdelar som skorstenar, 

hiss- och trapphus, ventilationsanordningar får överskrida nockhöjden.  

I hörnet mot Storgatan- Färgaregränd får tornbyggnad eller liknande uppföras och utöver 

tillåten takfotshöjd får mindre takkupor med en största bredd av 2,5 meter uppföras. Tak mot 

Storgatan ska utföras brutet, sk. mansardtak med största taklutning av 52 resp. 40 grader. 

Nya byggnader ska utformas med högt ställda kvalitetskrav på gestaltning och utförande och 

samverka till en helhet med omkringliggande bebyggelse vad avser allmän karaktär; skala, 

material och färgsättning. Ambitionen är att åstadkomma en byggnad med en tydlig identitet 

som är förankrad i lokala karaktärsdrag och med ett framåtblickande gestaltning som speglar 

vår tid.  

Mot Storgatan får balkonger endast utföras som sk. fransk balkong. Mot Färgaregränden får 

balkonger och burspråk utföras som sträcker sig högst 1,0 meter utanför fasadliv. 

Komplementbyggnad om högst 20 m2 med högsta nockhöjd på 3,0 meter ovan planterbart 

bjälklag samt burspråk, balkonger och loftgångar som sträcker sig högst 1,5 meter utanför 

fasadliv mot innergården får utföras. Balkonger får utföras över fastighetsgräns mot 

Australien 4. Australien 4 ges utökad byggrätt för komplementbyggnad (carport, garage, 

förråd) mot Australien 3. Samtliga komplementbyggnader ska utföras med sk. ”grönt tak” , 

sedumtak. 

 

Illustration som visar förslaget till ny bebyggelse 
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Sektion som visar förslag utan respektive med överbyggd gård i entréplanet från Storgatan 

 

Illustrerade fasader mot Färgaregränden t.v. och Storgatan t.h. 

 

Ett förslag till utformning av ny bebyggelse inom kv. Australien 3 har tagits fram av QPG 

Arkitekter som rymmer ca 25 lägenheter. Bebyggelseförslaget omfattar två byggnadskroppar 

som tillsammans bildar en U-form med öppen upphöjd gård mot norr. Under byggnaderna 

och den upphöjda innergården uppförs ett parkeringsgarage med infart från Färgaregränden. 

För att behålla småskaligheten ges de båda byggnadernas utformning olika karaktär. 

Byggnaderna får olika höjd som en anpassning till nivåskillnader och för att ta hänsyn till 

utblickar och solförhållanden. ”Hörnhuset” med fasad mot Storgatan och Färgaregränden får 

tre våningar ovan Storgatans marknivå med två takvåningar. ”Gårdshuset” i väster får utöver 

garagevåning, en våning och två vindsvåningar. Det är viktigt att kommersiella eller 

offentliga lokaler inryms i bottenvåningen för att bibehålla Storgatan karaktär av 

handelsstråk.  Även i bottenvåning mot Färgaregränden i väster ges möjlighet att inreda 

lägenhet eller verksamhetslokal ex. sk. bokal. 

Den föreslagna byggrätten följer befintlig byggnad sånär för gårdshuset där byggrättens 

breddats till 10 meter.  
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Tillgänglighet 

Byggnader och utemiljö ska utformas så att gällande normer för tillgänglighet uppfylls. För 

nybyggnad av bostäder föreskrivs att alla lägenheter belägna högre upp än två våningsplan 

ska ha tillträde hiss. Lokaler ska alltid vara tillgängliga för rörelsehindrade. 

Markplaneringen ska utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem. Föreskrifter finns i Boverkets 

byggregler, BBR. 

Trygghet 

Trygghetsskapande åtgärder är viktiga som god belysning både inomhus i trapphus, garage 

m.m. och utomhus vid entréer och allmänna ytor. God överblick samt flöden av fordon och 

människor som rör sig ger också trygghet. 

Grundläggning 

Planerad ny byggnad kan 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 schakt ytor 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. 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 

Verksamheter 

För kvartersmarken inom Australien 3 föreslås bestämmelserna bostäder och centrum. Med 

centrum avses sådan verksamhet som bör ligga i centrum eller på annat sätt vara lätt att nå 

för många människor, till exempel butiker, restauranger, service, kontor. Detta innebär att 

kvartersmarken ges en allsidigare användning i förhållande till gällande plan. 

Friytor 

Rekreation  

En mindre gårds yta tillkommer på innergården ovanpå planterbart bjälklag. En stor 

takterrass för samtliga boenden anläggs på del av gårdshusets tak i soligt läge och med 

utblick över Åsunden. Därutöver hänvisas de boende till de allmänna parker, lekplatser och 

torg som finns i centrumområdet och i anslutning till sjön. 
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Strandskydd 

Genomförandet av planen förutsätter att strandskyddet upphävs.  

Som särskilda skäl enligt 7 kap 18 c -d §, miljöbalken hänvisas till pkt 1 och 2.  

1. Att område redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddet syften 

2. Att område genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen 

Gator och trafik 

Gatunät och trafik 

Inga förändringar föreslås på omgivande gatunät.  Nya bostäder bedöms som mest alstra ca 

125 fordonsrörelser/dag. Trafik tillkommer beroende på verksamhet i bottenvåning men 

denna bedöms vara marginell då läget är mycket centralt vilket innebär att kunder rör sig till 

fots. Angöring och leveranstrafik från Storgatan. In- och utfart till parkeringsgarage sker från 

Färgaregränden som har en kraftig lutning ca 10%. In- och utfarten sker över trottoar vilket 

gör att trafiksäkerhet för gående måste beaktas. En viss ombyggnad av trottoar och gata kan 

behöva ske för att plana ut in- och utfarten till parkeringsgaraget. 

Parkering 

Ett parkeringsgarage i ett plan föreslås under hela fastigheten. Planbestämmelse på 

plankartan anger att befintlig gårdsyta får överbyggas med planterbart bjälklag. 

Parkeringsgaraget byggs i sutteräng med in- och utfart via Färgaregränden. För bostäder ska 

parkering ske på kvartersmark. Parkeringsnormen för bostäder inom Ulricehamns centrum 

är 8 p-platser/1000 m2 BTA vilket motsvarar 19-20 bilplatser. För verksamheter där 

parkeringsbehovet inte kan tillgodoses inom kvartersmark ska i första hand samutnyttjande 

och avtal om nyttjande tillämpas innan hänvisning sker till allmänna parkeringsytor. 

Parkeringsbehovet är vid samutnyttjande 16 bilplatser respektive 27 bilplatser per 1000 m2 

BTA för kontor respektive butiker. 

Störningar 

Buller 

Utförd trafikbullerutredning visar att riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå överskrids vid flera 

fasader för de planerade husen. I vissa fall kan det vara motiverat att göra avsteg från 

huvudregeln att riktvärden infrias helt t.ex. i centrala delar av städer och större tätorter med 

bebyggelse av stadskaraktär, exempelvis ordnad kvartersstruktur. 

Avsteg från riktlinjer kan göras om bostäderna planeras så att minst hälften av 

boningsrummen har tillgång till tyst sida (45 dBA eller åtminstone ljuddämpad sida (50 

dBA). Detta medför att lägenheter ska vara genomgående. Eventuellt kan lösningar med 

avskärmningar på balkonger eller burspråk utföras för att klara ljudnivån utanför rum mot 

sida med en ljudnivå på 50 dBA.  Endast i undantagsfall kan enstaka lägenhet accepteras när 

riktvärdena utomhus inte klaras. Med enstaka lägenhet avses högst fem procent av det totala 

antalet lägenheter inom planområdet samt av det totala antalet lägenheter inom en byggnad. 

Undantag får endast ske för att erhålla en god totallösning t.ex. för hörnlägenheter och dylikt. 
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I BBR ställs krav på att ljudnivån inomhus ska klaras även om avsteg görs för bullernivån 

utanför fasad. Huvudprincipen är att bullernivån inomhus ska vara acceptabel med öppet 

fönster. Helt inglasad balkong räknas inte som uteplats. Enligt Boverkets rekommendationer 

ska minst 1/3 av balkongen vara öppen. 

Föreslagen gemensam uteplats på terrassen uppfyller gällande riktvärden. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Fastigheten är ansluten till allmänna vatten- och avloppsnätet. 

El, tele, bredband och värme 

Fastigheten är ansluten till befintligt ledningsnät för el, tele, bredband som bedöms ha 

tillräcklig kapacitet men är inte anslutet till fjärvärme idag. Allmänna ledningar inom 

kvartersmark bör säkerställas med servitut eller ledningsrätt. Vid rivning och byggnation 

behöver hänsyn tas till befintlig telekabel inom Australien 3 och eventuellt nytt läge sökas. 

Dag- och dräneringsvatten 

Möjligheterna att omhänderta dagvatten lokalt inom fastigheten är starkt begränsade. 

Dagvatten leds till det allmänna dagvattennätet efter fördröjning.  

Avfall 

Nya byggnader ska utformas med särskilda utrymmen inomhus för källsortering av avfall. 

Hämtningsfordon ska kunna angöra på ett trafiksäkert sätt nivåskillnader och lutningar bör 

undvikas. 
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Illustration 

 

 

BEHOVSBEDÖMNING  

Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt  PBL 5 kap 18§ och MB 6 kap 11§ avseende 

betydande miljöpåverkan för aktuell detaljplan. Ett genomförande av planen påverkar inte 

något Natura 2000-område eller verksamheter enligt MKB-förordningens bilaga 1 och 3. 

Planområdet ingår i område som är av riksintresse för kulturmiljövården och exploatering 

ska föregås av arkeologisk undersökning. Planbestämmelser anger att ny bebyggelse 

anpassas i skala, placering och utformning till befintlig och omgivande kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer inte att upprättas då detaljplanen inte 

bedöms medföra betydande miljöpåverkan avseende miljö, hälsa, hushållning av mark och 

vatten eller andra naturresurser. Förutsättningar och den påverkan planen innebär för miljö, 

hälsa och hushållning med mark och vatten eller andra naturresurser redovisas i denna 

planbeskrivning och framgår av konsekvensbeskrivningen. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING 

Hushållning med mark och vatten 

Fastigheten är bebyggd sedan tidigare. Befintlig infrastruktur i gatu- och ledningsnät 

utnyttjas. Förslaget innebär ett positivt tillskott av nya tillgängliga lägenheter i ett centralt 

läge som stärker kundunderlag och minskar resbehovet. Planutformningen innebär en högre 

exploateringsgrad och därmed ett högre utnyttjande av marken. 

Utbyggnadsalternativ 

Planförslaget innebär att befintlig byggnad rivs och ersätts med en ny byggnad innehållande 

ca 25 bostadslägenheter samt lokaler för centrumverksamhet; butiker, kontor, 

samlingslokaler och liknande i bottenvåning mot Storgatan. I sutterängvåning med infart 

från Färgaregränden, anläggs ett parkeringsgarage i ett plan. Förslaget berör främst 

stadsbilden och påverkan för omgivningen är främst visuell och emotionell då en 100-årig 

byggnad som är intimt förknippad med Ulricehamns tidning ersätts med en ny byggnad.  

Planförslaget innebär en något högre byggnad och större exploateringsgrad än befintlig. 

Trafikmässigt bedöms en viss ökning av trafiken i området ske. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär markanvändning och byggrätt enligt gällande detaljplan. Bostäder 

och handel kan tillkomma inom befintliga byggnader dock ej kontor och annan 

centrumverksamhet. Befintliga byggnader kan också rivas då inget rivningsförbud finns i 

gällande detaljplan.  

Kulturmiljövärden 

Kvarteret Australien ligger inom en kulturmiljö av riksintresse. Indirekt berörs de värde 

kärnor som pekas ut i riksintressebeskrivningen genom att den nya bebyggelsen exponeras 

mot Storgatan och delvis blir synlig från torget och miljön kring kyrkan och rådhuset. 

Detaljplanen bedöms inte medföra någon påtaglig negativ påverkan vad gäller möjligheterna 

att tolka riksintressevärdena eller upplevelsen av dessa. 

Byggnaden inom Australien 3 är en karaktärsbyggnad med lokal historia som besitter 

kulturhistoriska och stadsbildmässiga värden vilka försvinner vid en exploatering.  

En hög gestaltningsambition vid exploatering gör att nya stadsbildvärden kan tillföras. Nya 

byggnader ska uppfylla högt ställda krav på utformning som ansluter till allmänna 

karaktärsdrag, skala, material och färgsättning hos befintlig byggnad samt omgivande 

bebyggelse. Planbestämmelse har införts på plankartan.  

Strandskydd 

Marken inom området är i anspråkstaget på ett sådant sätt att det saknar för strandskyddets 

syfte. Avståndet från planområdet till Åsunden är drygt 60 meter. Inga naturvärden påverkas 
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och ett brett parkområde närmast sjön är allmänt tillgängligt. Planbestämmelse har införts 

att strandskyddet är upphävt för kvartersmarken inom planområdet. 

Landskapsbild, stadsbild  

Den nya bebyggelse som planförslaget medger förändrar stadsbilden men skillnaden jämfört 

med idag bedöms vara begränsad. Skillnaden är att planförslaget innebär en något större och 

högre byggnadsvolym och en byggnad med modern karaktär. Utformningen av den nya 

bebyggelsen är av stor vikt för stadsbilden och det är det viktigt att den får en gestaltning av 

hög klass samt tydlig egen identitet. Det gäller särskilt gatuplanet vilket bör utföras med 

mycket stor omsorg och med butiksentréer mot gatan. 

Dagvattenhantering, avlopp 

Dagvattnet från kvarteret leds till det allmänna dagvattennätet i omgivande gator. 

Planbestämmelse har införts att uthus- och komplementbyggnader förses med sk. ”gröna 

tak” som bl. a. fördröjer dagvattnet. 

Trafik 

Den trafikökning som utbyggnaden ger upphov till är marginell och innebär acceptabel 

påverkan på trafikmiljön. 

Buller 

Planområdet är utsatt för buller från omgivande gator. Planbestämmelse säkerställer att 

bostäder klarar riktvärden med krav för avsteg.  

Solstudie 

En solstudie har tagits fram 2012-12-07 som redovisar skuggning från ny bebyggelse vår- och 

höstdagjämning och den 6:e juni klockan 9,12 och 15. Såväl befintlig som ny högre bebyggelse 

skapar skuggor vilka mer eller minde påverkar intilliggande bebyggelse. Befintliga byggnader 

inom Australien 3 medför skuggning av fasader på de närmast liggande husen inom 

Australien 2 och 4 under morgon och tidig eftermiddag då solen står lågt och skuggorna är 

långa. Den något högre byggnadsvolym och nockhöjd som medges i detaljplanen påverkar i 

mycket begränsad grad skuggbildningen som uppstår från nya byggnader. 
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Solstudie QPG Arkitekter 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Inledning 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska 

och tekniska åtgärder som behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. Den skall redovisa 

vem som vidtar åtgärderna och när de skall vidtas.  

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Följande översiktliga tidplan gäller för detaljplanen: 

samråd andra/tredje kvartalet 2015 

granskning tredje/fjärde kvartalet 2015 

antagande första kvartalet 2016 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas finnas i början av första kvartalet 2016. 

Genomförande av planen inleds under 2016. 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är tio år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Vald 

genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om 

bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej 

längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 

Huvudmannaskap 

Planen omfattar ingen allmän platsmark. För omgivande gator som i gällande planer utgör 

allmän plats är kommunen huvudman och ansvarar för utbyggnad, underhåll och drift. 

Ansvarsfördelning 

Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande: 

Ulricehamns Energi AB: 

 det allmänna VA-ledningsnätet 
 elförsörjning  
 eventuell utbyggnad av optofiber 
 eventuell utbyggnad av fjärrvärme 

Fastighetsägare 

 egen byggrätt samt övriga anläggningar på kvartersmark  
 

Fastighetsrättsliga frågor 
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Markförsörjning 

Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad fastighetsägarförteckning.  

Allmän platsmark  

Planen omfattar ingen allmän platsmark.  

Kvartersmark 

Kvartersmark utgörs av fastigheterna Australien 3 och del av Australien 4. 

Fastighetsbildning m.m. 

Förändring av fastighetsindelningen 

Ingen förändring behövs för fastighetsindelningen.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Kommunens kostnader för planen och dess genomförande består av kostnader för planering i 

enlighet med undertecknat planavtal.  

Anslutningsavgift för vatten, avlopp, dag- och dränvatten 

Ulricehamns Energi AB (UEAB) tar ut avgift för anslutningar till va-nätet vid varje tidpunkt 

enligt gällande taxa.  

Byggnation och rivning 

Rivning och byggnation genomförs och bekostas av fastighetsägaren. 

Övriga avgifter 

Den som bygger, får i normalfallet betala följande kommunala avgifter: planavgift, 

bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta och utsättningsavgift. Då planavtal finns utgår 

ingen planavgift.  

Tekniska frågor  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Det allmänna vatten- och avloppsnätet är utbyggt i anslutning till planområdet men viss 

ombyggnation kommer att krävas. 

Dag- och dräneringsvatten 

Parkeringsytor ska kompletteras med oljeavskiljande åtgärd. 

El/tele och uppvärmning 
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Befintlig markledning för el finns till området. Områdes kan anslutas till det kommunala 

fjärrvärmenätet. 

Tekniska utredningar 

Tekniska utredningar har utförts tidigare. Innan påbörjande av byggnation kan nya 

utredningar behövas. 

Genomförandebeskrivningsrättsverkan 

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Den förtydligar 

detaljplanens syfte och blir därigenom vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 
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ARBETSGRUPP 
I arbetet med detaljplanen har medverkande tjänstemän varit:  

Gunilla Pettersson, stadsarkitekt  

Christian Bruhn, Planarkitekt 

Helena lundgren, miljöinspektör  

Kjell Eriksson, mätningsingenjör  

Patrik Persson, trafikingenjör  

Björn Adlerberth, trafikplanerare 

Pär Norgren, miljöinspektör 

Tina Blomster, mark- och exploateringsansvarig  

Thomas Brolin, Ulricehamns Energi AB 

 

Detaljplanen är framtagen i en arbetsgrupp bestående av representanter från Miljö- och 

stadsbyggnad, exploatören Wäst-Bygg och Stadsporten och deras konsulter. 

Planhandlingarna har upprättats av DTH Arkitekter genom planarkitekt Fredrik Engkvist på 

uppdrag av Bebyggelseförslaget är framtaget av QPG Arkitekter genom Petter Lodmark och 

Jennie Selvefors. Exploatören har av representerats av Peter Andersson, Wäst-Bygg, Mats 

Segerdahl, Järngrinden och Bo Edvinsson, Stadsporten.  

 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

Sebastian Olofsson                                                                         Saba Khosh Khooee 

Samhällsbyggnadschef                                                                  Planarkitekt  


