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Förord
Ulricehamns kommun växer och behovet av översiktlig planering för boende, industrietableringar och 
turism ökar. Småstadens charm kring sjön Åsunden, närheten till natur, stort utbud av fritidsaktiviteter 
och landsbygdsboende i en mångfald av miljöer, är några av anledningarna till att många väljer att flytta 
hit. Förbättrad infrastruktur, närhet till högskolor och kulturutbud både inom och utom regionen är också 
bidragande faktorer till den positiva utveckling vi har i vår kommun. 

Kommunens uttalade ambition om växande befolkning ställer stora krav på långsiktig planering. Framtida 
generationer kommer att påverkas av innehållet och ett brett underlag krävs för ett lyckat resultat. Engagerade 
och kreativa medborgare har deltagit i dialogmöten och med sina synpunkter lagt grunden för arbetet med den 
nya översiktsplanen. 

Ulricehamns kommun ändrade sin organisation inför mandatperioden 2011-2014. Nämnder försvann och 
beredningar under fullmäktige kom till. I beredningarnas uppdrag ingår att ha medborgardialog. Därför har 
kommunen jobbat även med översiktsplanen på detta sätt. 

Beredningen har arbetat med fokus på långsiktigt hållbar utveckling. En lokal hållbarhetsdefinition har tagits 
fram, enligt vilken de ekonomiska, sociala/kulturella, ekologiska och rumsliga hållbarhetsaspekterna ska 
balanseras för att uppnå hälsa och livskvalitet för kommunens invånare nu och i framtiden. Robusthet är ett 
annat begrepp vi använt och syftar på kommunens förmåga att hantera störningar och minska riskerna för 
medborgarna i vardagen. 

Flera alternativa framtidsscenarier togs fram med hjälp av back casting-metoden. Resultatet från det arbetet 
sammanställdes sedan med synpunkterna från dialogmötena till ett tänkbart och realistiskt framtidsscenario.

Vi som har jobbat med översiktsplanen har varit med på en intressant resa och vi har lärt oss mycket under 
resans gång. Beredningen har nu fullföljt sitt uppdrag och vill tacka alla, som på olika sätt deltagit i processen 
med översiktsplanen och möjliggjort överlämnandet av detta förslag till utställningshandling.  

Beredningen för översiktsplan
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Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett övergripande styrdokument för
alla kommunens verksamhetsområden. De frågor som
kan påverkas genom mark- och vattenanvändning
och samhällsplanering behandlas djupare. I planen
ingår också en energi- och klimatstrategi. Den finns
med som ett separat kapitel men åtgärdsförslag
från den finns även i planförslaget. Enligt Plan och
bygglagens kapitel 3 ska varje kommun ha en
aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.
Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark och
vattenområden ska användas och hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen är inte bindande.
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin
bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kapitlet
ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden kommer
att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt
3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt.

Av översiktsplanen ska framgå:
1.  grunddragen i fråga om den avsedda 

användningen av mark- och vattenområden, 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras, 

3. hur kommunen avser att tillgodose de 
redovisade riksintressena och följa gällande 
miljökvalitetsnormer,

Uppdraget
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-04-26 gavs
en tillfällig politisk beredning under fullmäktige i
uppdrag att ta fram förslag till ny översiktsplan för
Ulricehamns kommun enligt uppdragsbeskrivning
från kommunfullmäktiges presidium. Uppdraget
utgår från plan- och bygglagen som gäller från
2011-05-02.

Uppdragsbeskrivning: Ulricehamns kommuns
översiktsplan är antagen 2002. Under mandatperioden
2006-2010 aktualitetsförklarades densamma. Det är nu
dags att förnya kommunens övergripande dokument.
Översiktsplanen ska ange inriktningen av den fysiska
miljön där folkhälsoperspektivet ska beaktas. Planen
ska ge vägledning för hur mark- och vattenområden
ska användas och hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras. Beredningen får
också uppdraget att ansvara för medborgardialogen
för framtagande av nya miljömål och energi- och
klimatstrategi som sammanfaller med arbetet med
översiktsplanen. Beredningens främsta uppgift är att
leda och initiera medborgarkontakter för framtagandet
av en ny översiktsplan, revidering av miljömål
samt energi- och klimatstrategi. Arbetet innebär
anpassning till den process som behöver genomföras
av förvaltningsorganisationen. Arbetet ska följa det
framtagna processhjulet.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2012-05-28 ingår
också framtagande av landsbygdsutvecklingsområden i
strandnära områden (LIS) i beredningens uppdrag.
Kommunfullmäktige tog 2013-06-24 beslut om att
beredningens uppdrag skulle kompletteras med att
peka ut tysta områden i förslaget till översiktsplan.

Inledningsdebatt

   Medborgardialog

      Framtidsscenarier

   Politisk förankring

      Vägledningsdebatt 

         Vision 2030

   Samråd 

      Utställning    

         Antagande

De olika etapperna i beredningens och 
förvaltningens arbete med översiktsplanen. Vi är nu 
framme vid antagandeskedet.
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Framtidsscenarier och miljöbedömning
I nästa steg valde vi ett framtidsscenario för år
2050 som vi vill ha som långsiktig inriktning för
kommunens inriktning och där vi har lyckats uppnå
de regionala och nationella målsättningar som finns
för koldioxidutsläpp och energianvändning.
Den långsiktiga inriktningen tillsammans med
de framtagna planeringsprinciperna har legat till
grund för planförslaget med en tidshorisont år
2030. Planförslaget i sin helhet har miljöbedömts
översiktligt. Ett genomförande av de delar av
planförslaget som kommunen ansvarar för
bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
När det gäller genomförandet av de nationella
infrastrukturåtgärderna Götalandsbanan och
förändringar av väg 40 vid Strängsered, kan inte
betydande miljöpåverkan uteslutas eftersom de
befinner sig i ett tidigt planeringsstadium.

Barnperspektiv 
(barnkonventionen)
Den 20 november 1989 sade Förenta Nationerna
ja till konventionen om barnets rättigheter. En
konvention är regler, som många länder har kommit
överens om. I konventionen finns regler som ska
skydda barns mänskliga rättigheter. Det är en viktig
konvention. I barnkonventionen samlas för första
gången alla rättigheter som gäller för alla barn och
ungdomar upp till 18 år. Artikel 3 handlar om barnets
bästa. Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid
tänka på vad som är bäst för barn när de bestämmer
sådant som gäller barn. I artikeln står det att barnets
bästa ska komma i främsta rummet. Det betyder att
det ibland finns saker som är viktigare än barnets
bästa. Men politikerna måste alltid kunna visa att de
också har tänkt på barnen.

I Ulricehamn har vi bestämt att varje gång vi
bestämmer någonting som berör barn eller unga i
Ulricehamn så ska en barnchecklista användas. Barn
ska få utrymme att tycka till och uttrycka sin åsikt i
frågor som rör dem i förhållande till deras ålder och
mognad.

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att 
ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med 
relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för en hållbar utveckling 
inom kommunen, 

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga 
behovet av bostäder (fr.o.m. 2014- 07-01), och 

6. sådana områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första 
stycket miljöbalken.

Fördjupningar och 
tematiska tillägg
Översiktsplanen består utöver denna handling av
Fördjupning av översiktsplan för Ulricehamns stad,
antagen 2008 och Fördjupning av översiktsplan för
Gällstad antagen 2010, samt ett tematiskt tillägg för
vindkraft, antaget i september 2013. På platser där
förändringar föreslås inom områden som omfattas
av fördjupningar, är det den senaste planen som
gäller. Till exempel föreslås nya bostadsområden
inom området för fördjupningen av översiktsplanen
för Ulricehamns stad. Se kartbild i kapitel
Bebyggelseutveckling ”Exploateringsområden i
Ulricehamn”. I övrigt fortsätter fördjupningarna att
gälla för de områden som är markerade på plankartan.

Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram
integrerat med planförslaget och redovisas i kapitlet
Framtidsscenarier och miljöbedömning. Först har
fyra olika mycket långsiktiga framtidsscenarier tagits
fram av kommunfullmäktiges beredningsgrupp,
med år 2050 som tidshorisont. Variablerna har varit
småskalighet – storskalighet samt flerkärnighet –
pärlbandsstruktur. De har bedömts utifrån den
lokala definitionen av hållbarhet och de principer för
kommunens utveckling som beredningen har tagit
fram. Lokaliseringsprinciperna har också stämts av
mot de nationella miljökvalitetsmålen.
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Vision för Ulricehamns kommun 2030
Liten  Stolt Annorlunda Handlingskraftig

I Ulricehamns kommun är vi stolta över alla de kvaliteter och resurser 
som vi har! Vi är en liten, expansiv kommun vid ett av huvudstråken 
i Sverige. Många väljer att bosätta sig och att etablera verksamheter 
här. Ulricehamns läge vid Åsundens strand, och många andra attraktiva 
boendemiljöer lockar nya invånare. Anläggningarna för både vinter 
och sommarsporter är till glädje för både oss själva och besökare till 
kommunen. Vi har nära till varandra, vi är med och påverkar och vi tror på 
våra idéer. Skolan ger varje individ möjlighet att utvecklas genom att se 
till hela människan. Tack vare vår handlingskraft och att vi prövar nya och 
annorlunda lösningar blir många idéer verklighet. Goda kommunikationer 
och ett levande näringsliv tillsammans med möjligheterna till en 
innehållsrik fritid gör oss till en stark framtidskommun i både ett 
regionalt, nationellt och globalt perspektiv. 
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Översiktsplanen är ett övergripande styrdokument för 
alla kommunens verksamhetsområden. De frågor som 
kan påverkas genom mark- och vattenanvändning och 
samhällsplanering behandlas djupare. I planen ingår 
också en energi- och klimatstrategi.

Hållbar utveckling
Livet i Ulricehamns kommun kännetecknas 
av	hälsa,	välbefinnande,	trygghet	och	
livskvalitet. Det har vi uppnått genom 
att skapa balans mellan ekonomiska, 
ekologiska och sociala/kulturella värden.

Fokusområden för en attraktiv och  
långsiktigt hållbar utveckling av kommunen 

Människan: Det är vi som bor och verkar i kommunen som är drivkraften i utvecklingen.

Resurser: Resurshushållning blir allt viktigare i ett globalt perspektiv för att balansera 
utveckling och resurser.

Robusthet: Robusta strukturer gör oss mindre sårbara. 

Bebyggelseutveckling: Ny bebyggelse för bostäder och verksamheter är en förutsättning för 
ökad befolkning och för offentlig och kommersiell service.

Kommunikationer: Tillgängligheten är avgörande för kommunens utvecklingsmöjligheter. 
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Bebyggelseutveckling Ny bebyggelse 
för bostäder och verksamheter är en 
förutsättning för ökad befolkning. 

Vi har blivit över 30 000 invånare i kommunen. Vi 
bygger i attraktiva lägen där vi använder och utvecklar 
befintlig infrastruktur och service så långt som 
möjligt och där vi har goda möjligheter till arbets- och 
studiependling. Vi skapar livsmiljöer med kvaliteter 
som främjar socialt liv och god hälsa. Vi har ett brett 
utbud av bostäder. Ny bebyggelse är energisnål, 
byggd av miljöanpassade material och flexibel för 
olika användning över tid. 

Kommunikationer Tillgängligheten 
är avgörande för kommunens 
utvecklingsmöjligheter. 

Transportsystemet utvecklas kontinuerligt för att 
ge god tillgänglighet och bli mer miljöanpassat, 
energisnålt och attraktivt. En ny järnvägsförbindelse, 
Götalandsbanan, har precis byggts ut och ska börja 
trafikeras. Den ger oss ett starkt kommunikationsläge 
med radikalt förbättrade pendlingsmöjligheter. 
Kollektivtrafiken i övrigt består av effektiv 
linjetrafik i huvudstråken och flexibla lösningar 
anpassade till invånarnas behov i övriga områden. 
Vi har ett sammanhängande cykelvägnät som 
knyter ihop viktiga målpunkter. Väg 40 är helt 
utbyggd till motorväg. Vi har ett robust digitalt 
kommunikationssystem i hela kommunen.

Fokusområden för 
Ulricehamns kommun 2030 

Människan Det är vi som bor och 
verkar i kommunen som är drivkraften i 
utvecklingen. 

Alla människor har lika värde hela livet. Alla ges 
möjlighet att vara delaktiga i beslutsprocesser. De 
lokala politikerna är kända bland allmänheten och för 
en kontinuerlig dialog med medborgarna genom olika 
kanaler. Skolan ger varje individ möjlighet att utvecklas 
genom att se till hela människan. Kreativitet och 
flexibilitet är viktiga egenskaper i samhället. Kulturen 
fungerar som en viktig utvecklingsfaktor i samhället. 
Det finns ett rikt och omväxlande fritidsutbud och 
föreningsliv året om för alla åldrar. Vi har ett gott 
näringslivsklimat med framgångsrika företag, ett brett 
utbud av arbetstillfällen och god tillgång på arbetskraft. 
Vi har fyra högskolor/universitet på pendlingsavstånd. 

Resurser Resurshushållning blir allt 
viktigare i ett globalt perspektiv för att 
balansera utveckling och resurser.

Vi tar vara på resurserna i hela kommunen på bästa 
sätt. Samverkan och samordning eftersträvas inom alla 
områden för att nå gemensamma målsättningar. Rent 
vatten, ren luft, natur- och kulturvärden, mark för 
jord- och skogsbruk och stora opåverkade områden 
är viktiga kvaliteter och resurser som vi värnar om. 
Vi profilerar oss som energikommun i regionen med 
en betydande produktion av miljöanpassad energi. 
Avfallsmängden har minskat och är enklare att sortera, 
återvinna och återanvända. 

Robusthet Robusta strukturer gör oss 
mindre sårbara. 

Vi bygger upp robusta strukturer i samhället. Det 
ger en långsiktigt hållbar utveckling och minskar 
sårbarheten vid störningar och omvärldsförändringar. 
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En illustration av viktiga regionala målpunkter 
som är tillgängliga för oss i Ulricehamn, samt de 
största målpunkterna i vår kommun som attraherar 
besökare från ett större område.

Nulägesbeskrivning

Kommunen i regionen och 
världen
Ulricehamn är en attraktiv boendekommun 
med centralorten vid sjön Åsunden och en 
levande landsbygd med många små orter. 
Vi har 23 000 invånare i hela kommunen 
och 10 000 i centralorten. Vi har en ökande 
befolkning och ett bra kommunikationsläge 
längs väg 40 mellan Göteborg – Borås 
–	Jönköping.	Det	finns	ett	rikt	utbud	
av idrotts- och motionsanläggningar, 
föreningsliv, naturområden och 
kulturmiljöer. Vi har tillgång till högskolor 
eller universitet i Jönköping, Borås, 
Göteborg och Skövde.
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Folkmängden i Västra Götaland var 1, 59 miljoner 
invånare år 2011 och beräknas bli 1,73 miljoner 
invånare år 2025. Det är en ökning med 143 
000 personer och en årlig befolkningstillväxt 
på 0,6 procent. Tillväxten är koncentrerad till 
Göteborgsregionen, viss tillväxt i Sjuhärad samt 
oförändrad befolkning i Fyrbodal och Skaraborg.  
De kommuner som ökar mest finns i områden 
med differentierade arbetsmarknader medan de 
som minskar finns längre från sådana områden. 
Pendlingsmöjligheter och goda livsmiljöer i övrigt är 
viktigt för en orts attraktivitet. 

(Källa: Fakta & Analys 2012:4 En kortrapport från 
regionutvecklingssekretariatet Befolkningsprognos 
Västra Götaland 2011-2025)

Befolkning
Ulricehamns kommun har 23 000 invånare, varav ca 
10 000 bor i centralorten Ulricehamn. Befolkningen 
har ökat med i genomsnitt 65 personer per år 
de senaste 10 åren, vilket motsvarar 0,2 % årlig 
befolkningsökning. Det finns ett politiskt antaget 
befolkningsmål; att vi ska bli 25000 invånare till år 
2020. 

Befolkningsökningen i Ulricehamns kommun 
beror av inflyttningen. Även när födelsenettot är 
negativt, har befolkningen i stort ökat. En stor del 
av de inflyttade kommer från andra länder men 
också från andra kommuner i Sverige. Utifrån 
detta kan vi konstatera att Ulricehamns kommun 
bidrar till befolkningsutvecklingen i regionen 
och till länets utveckling och tillväxt. Det finns 
också ett tydligt samband mellan tillkommande 
bostäder och flyttningsnettot. Med andra ord bidrar 
bostadsbyggandet till befolkningsökningen.

Figur 1. Befolkningsutveckling 1983-2013, Ulricehamns kommun
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Figur 2. Färdigställda bostäder och flyttningsnetto 1997-2013, Ulricehamns kommun 

Det finns ett tydligt samband mellan tillkommande bostäder och flyttningsnettot. Med 
andra ord bidrar bostadsbyggandet till befolkningsökningen som beror på inflyttning till 
kommunen. 
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Arbete och näringsliv 
Vi är en småföretagarkommun där vissa små företag 

har utvecklats och blivit viktiga aktörer både lokalt, 

nationellt och i vissa fall internationellt. 

De flesta arbetstillfällena i kommunen finns inom 

områdena tillverkning och utvinning 21 %, handel 

16 %, vård och omsorg; sociala tjänster 

14 % , utbildning 11 %, byggverksamhet 8 %, 

företagstjänster samt jord- och skogsbruk, båda 6 %, 

kulturella och personliga tjänster 4 % och transport 

och magasinering 4 %. (Källa: SCB) 

Arbetslösheten är relativt låg i Ulricehamns kommun 

med 4,8% arbetslösa av befolkningen mellan 16-64 år. 

Arbetslösheten bland unga är däremot högre; 9,0% 

men även den siffran är något lägre än genomsnittet 

nationellt och regionalt. 

- Småhus 

- Flerbostadshus 

- Fiyttningsnetto 

Arbetslösheten i riket är 6,5 % och i Västra Götaland 

6,3 %. Arbetslösheten bland unga i riket är 10,4% 

och i regionen 10,0 %. (Källa: Arbetsförmedlingen). 

Västra Götalandsregionen har sedan ett antal år 

tillbaka arbetat med prioriterade styrkeområden 

inom näringslivet. Prioriterade styrkeområden är 

biomedicin och hälsa (Life Science), fordon, IT, 

livsmedel, petrokemi, textil, kultur-, besöks- och 

upplevelsenäringen samt den maritima sektorn. 
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Transporter
Ulricehamns kommun ligger i ett bra 
kommunikationsläge längs riksväg 40 mellan 
Göteborg – Borås och Jönköping. Riksväg 40 byggs 
nu ut till motorvägsstandard från väster fram till 
Ulricehamn. Stråket riksväg 46 mot Falköping – 
Skövde och väg 157 söderut är det andra viktiga 
kommunikationsstråket genom kommunen. Den 
största bristen är att vi inte har någon direkt 
järnvägsförbindelse. De närmaste järnvägsstationerna 
finns i Borås, Herrljunga, Falköping, Jönköping, 
Mullsjö och Limmared. 

Riksväg 40 är ett viktigt kommunikationsstråk 
både regionalt, nationellt och i ett europeiskt 
kommunikationsnät. En förstudie har gjorts för en 
järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Stockholm: 
Götalandsbanan. I den finns Ulricehamn med som 
ett stationsläge för regional tågtrafik. Trafikverket har 
enligt regeringsdirektivet 2014:106 påbörjat arbetet 
med att ta fram åtgärdsvalsstudier för sträckorna 
Linköping - Borås respektive Jönköping - Malmö. 
Studierna ska säkerställa en byggbar linje inom 
föreslagna utredningsområden och utgöra underlag 
till nationella infrastrukturplanen 2018.

Vi ingår i Borås lokala arbetsmarknadsregion och 
regionförstoringen kan leda till att vi i framtiden kan 
komma att ingå i Göteborgs arbetsmarknadsregion 
genom Borås. Vi har också stora möjligheter att 
utveckla kontakterna med Jönköpingsregionen, som 
vi gränsar till.

Lokal arbetsmarknadsregion, LA-region, är en 
indelning av Sverige i lokala arbetsmarknadsregioner 
som funnits som statistiskt begrepp sedan 1990. 
Revidering görs vart femte år. Enligt SCB:s statistiska 
kriterier ställs två krav för att en kommun ska bilda 
centrum i en LA-region:

•	 Andelen av de förvärvsarbetande som 
arbetspendlar till andra kommuner får inte 
överstiga 20 procent. 

•	 Andelen utpendlare till någon annan enskild 
kommun får inte överstiga 7,5 procent.

Utbildning
I kommunen finns grundskolor och gymnasieskola. 
Det finns högskola eller universitet närmast i Borås, 
Jönköping, Skövde och Göteborg. 

I Ulricehamns kommun hade 20 % av kvinnorna 
och 10 % av männen minst treårig eftergymnasial 
utbildning 2010. 1990 var motsvarande siffror 
för kvinnor 7 % och för män 6 %. I Ulricehamns 
kommun påbörjade 48 % av kvinnorna och 25 % av 
männen högskolestudier 2007, tre år efter att de tagit 
studenten.  

År 2010 hade 23 procent av Västra Götalands invånare 
i åldrarna 25-64 år minst treårig eftergymnasial 
utbildning. Nivån är densamma som i riket. För två 
decennier sedan var motsvarande siffra 11 procent. 
Andelen studenter i länet som påbörjar högskola 
inom tre år efter att ha tagit studenten var år 2007 41 
procent. I riket var motsvarande andel 42 procent som 
nås av bara sju kommuner i länet. Skillnaderna mellan 
könen är också stor.
 
Sammanfattningsvis har utbildningsnivån generellt 
ökat sedan 1990. Utmaningarna för Ulricehamns 
kommun är att utbildningsnivån är låg och att det är 
stor skillnad på utbildningsnivån mellan könen. De 
flesta som flyttar till kommunen är barnfamiljer. Bra 
skolor och goda resultat är därför något som kan 
vara avgörande för många som väljer att bosätta sig i 
kommunen eller som väljer att stanna kvar. 

Tendenserna i samhället när det gäller utveckling 
och forskning är de fantastiska möjligheterna 
till kunskapsutbyte som finns och att globala 
forskningsnätverk driver på utvecklingen inom många 
kunskapsområden. Människor byter arbete oftare och 
ny kunskap flödar in i ett snabbt tempo. I framtiden 
kommer troligtvis flexibilitet och kreativitet vara 
ännu viktigare egenskaper i arbetslivet. Varje individ 
behöver hitta sina drivkrafter och utvecklas utifrån 
sina egenskaper för att hitta sina vägar i arbetslivet. 
Utbildningsformerna behöver ständigt utvecklas i syfte 
att stimulera till lärande och utveckling. (Källa: Ken 
Robinson, Out of  Our Minds: Learning to be Creative, 
2011).
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Sedan 2010 har körsträcka per invånare minskat med 
29 mil i kommunen. 

En resvaneundersökning för Ulricehamns kommun 
genomfördes inom MöTs-projektet under åren 2000-
2002 (Markör AB). Den gav en bild av fördelningen 
på trafikslag för resa till arbete/skola vintertid 
respektive sommartid. Befintliga kollektivtrafikstråk 
och föreslagen utveckling beskrivs i kapitlet 
Planförslag, Kommunikationer. 

Cykelvägnätet är i delar av kommunen väl utbyggt. 
Banvallar från den tidigare järnvägen har asfalterats 
och används som cykelväg. Den används både 
för att cykla till arbete och skola och är ett viktigt 
cykelturiststråk. Bristerna i cykelvägnätet är att det 
på många håll saknas sammanhängande cykelvägar 
mellan målpunkter i samhället och att utformningen 
inte är tillräckligt tydlig och attraktiv. 

Gångvägnätet sammanfaller delvis med cykelvägnätet. 
I stora delar av kommunens trafikmiljöer är 
trafikmängderna små och fotgängare kan röra sig 

Om dessa två villkor är uppfyllda anses kommunen 
vara självförsörjande med arbetstillfällen och får 
utgöra centrum i en LA-region. Regionförstoring 
innebär att lokala arbetsmarknadsregioner växer 
samman när arbetspendlingen mellan kommuner som 
tidigare ingått i olika LA-regioner stiger över en viss 
nivå. Till följd av regionförstoringen har antalet LA-
regioner minskat från 187 år 1970 till 82 år 2005.

Många bor i kommunen och arbetspendlar till andra 
kommuner, främst till Borås. Den totala mängden 
arbetspendlare ut från kommunen är ca 3700 
personer, varav 1900 pendlar till Borås. Näst flest, 
ca 580 personer, pendlar till Tranemo kommun och 
sedan följer Jönköping med 232. Ca 1300 pendlar till 
kommunen, de flesta från Borås, 518, näst flest från 
Tranemo, 140, sedan följer Falköping med 120 och 
Jönköping med 99 personer. 2012 var bilinnehavet per 
1000 invånare 560 st i Ulricehamns kommun, jämfört 
med 466 bilar i genomsnitt i riket. Körsträcka per 
invånare under år 2012 var i Ulricehamns kommun 809 
mil och i riket 658 mil (Källa SCB). Vi har med andra 
ord fler bilar och kör mer än genomsnittet i landet. 
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ibland används för att illustrera hur mycket resurser 
vi använder och för att jämföra olika länders 
resursanvändning. Ett ekologiskt fotavtryck kan visa 
vilken produktiv mark- och vattenareal (biokapacitet) 
som behövs för att få fram det som en individ eller en 
grupp individer konsumerar och för att ta hand om de 
utsläpp som alstras. Fotavtrycket är den sammanlagda 
arealen av många små utspridda arealer beroende på 
vad som konsumeras, varifrån det kommer och vad 
som släpps ut. 

En internationell studie som har gjorts visar att den 
tillgängliga biokapaciteten är på 2 ha (hektar) per 
person (12 % avdraget för biodiversitet) men att 
konsumtionen tar närmre 3 ha per person. Många 
länder har brist på biokapacitet i förhållande till sin 
konsumtion. De fattigaste länderna har också de 
minsta fotavtrycken medan Kanadas och USA:s 
ekologiska fotavtryck är 8 ha respektive 10 ha global 
genomsnittsareal. I den internationella studien 
ligger Sveriges ekologiska fotavtryck på 6 och 
biokapaciteten på 7 ha global genomsnittsareal per 
person. (Källa: Ekologiska fotavtryck & biokapacitet, 
verktyg för planering och uppföljning av hållbar 
utveckling i ett internationellt perspektiv, 2000, 
Boverket och Naturvårdsverket)

tryggt. Fotgängarna får dock ofta röra sig i trafiken 
på de andra trafikslagens villkor och där det är större 
trafikmängder och otydliga gångytor, blir det konflikter 
mellan de oskyddade trafikanterna och andra 
transportslag.

Resurser 
Ulricehamns kommun har gott om resurser som 
globalt är en bristvara, såsom skog, rent vatten, ren 
luft och ostörda naturområden. Det är resurser som 
vi behöver vara särskilt rädda om. Andra styrkor 
som vi har är många attraktiva boendemiljöer, trygga 
livsmiljöer och ett robust näringsliv med många 
mindre aktörer. Globalt konsumerar vi i Sverige i 
genomsnitt mer än resurserna långsiktigt räcker till. 
Sveriges påverkan kan tyckas vara liten med tanke 
på hur få vi är i ett globalt sammanhang men på 
lång sikt är det en utmaning för alla att få jordens 
resurser att räcka. Vi behöver i Sverige minska vår 
resursanvändning och också använda de resurser vi har 
så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt så att 
de räcker i längden. Vi har också viktig kunskap och 
teknik att dela med oss av till de länder där det nu sker 
en snabb utveckling. 

Det ekologiska fotavtrycket är ett begrepp som 

Fördelning	på	trafikslag,	resa	till	
arbete/skola vintertid år 2002

Fördelning	på	trafikslag,	resa	till	
arbete/skola sommartid år 2002

70

13

10

8
4

1 1

Egen bil

Till fots

Buss

Samåkning bil

Cykel

Tåg

Taxi

67
10

9

7

14

1 1 1

Egen bil

Till fots

Buss

Samåkning bil

Cykel

Tåg

Taxi

Moped/MC

67
10

9

7

14

1 1 1

Egen bil

Till fots

Buss

Samåkning bil

Cykel

Tåg

Taxi

Moped/MC



18 NULÄGESBESKRIVNING

Genomsnittet i länet är 42,1 % kvinnor och 57,9 % 
män. I Ulricehamns kommun är fördelningen 38,8% 
kvinnor och 61,2 % män. Antal nystartade företag per 
1000 kvinnor/män i åldern 16-64 år är enligt följande 
i Västra Götalands län: 7 för kvinnor och 13,7 för 
män. (Källa: Regionfakta.com)

Kultur
Kulturverksamheten arrangerar kulturaktiviteter 
med barn och unga som en prioriterad grupp. Vi 
uppmuntrar och stödjer också andra aktörers initiativ 
till kulturevenemang i hela kommunen, utifrån 
platsens förutsättningar. Biblioteksverksamheten 
är en viktig del av vad kulturen i Ulricehamn kan 
erbjuda medborgarna. Biblioteket är en plats där 
man hittar information och litteratur, inspireras till 
läsning och skapande, där man möts och upplever 
saker. Ulricehamns bibliotek är såväl en fysisk plats 
som en plats på webben, och interagerar även med 
besökarna via sociala medier. Kulturverksamheten i 
Ulricehamn bedriver många olika projekt tillsammans 
med exempelvis Kultur i Väst och Kulturrådet.

Vid en jämförelse av hur mycket kommunerna 
i länet satsar på kulturverksamhet, framgår det 
att Ulricehamns kommun ligger på en relativt låg 
nivå. I jämförelsen ingår kostnader för stöd till 
kulturella föreningar och studieorganisationer, 
museer, bibliotek samt musik- och kulturskola.
Forskaren Lisbeth Lindeborg har skrivit en rapport 
Kultur som lokaliseringsfaktor, 1991. Hon kom 
fram till att satsningar på kultur ofta bidrar positivt 
till samhällsekonomin. Sedan 1970-talet har både 
privatpersoner och företag alltmer värderat den 
fritids- och kulturellt betingade lokaliseringsfaktorn. 
Här ett utdrag från rapporten:

”Kulturella och kreativa näringar har stor betydelse 
för regioners utveckling och för svensk välfärd. 
Individerna i sektorns företag skapar flera 
samhällsviktiga värden till exempel kulturella, 
sociala och miljömässiga. Ekonomiskt sett växer 
denna sektor starkare än näringslivet i genomsnitt: 
efterfrågan ökar på svensk musik, svenska dataspel 
med mera.” (Tillväxtverket)

Hälsa
Ulricehamns kommun upplevs som en trygg kommun 
att bo i. Faktorer som påverkar hälsan är ekonomi, 
arbete, levnadsvanor, fysisk aktivitet, övervikt, 
delaktighet och samhörighet. Socialt kapital handlar 
dels om delaktighet i olika samhälleliga aktiviteter 
och medborgerligt engagemang och dels om känslan 
av samhörighet och tillit till andra människor och 
samhällets olika institutioner. (Källa: Resultat från 
folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor i Västra 
Götaland 2011)

En enkätundersökning som görs i samarbete 
mellan kommunen och polisen, visar att 78 % av 
ulricehamnarna känner sig trygga jämfört med 75 
% i Sjuhärad. 10 % av ulricehamnarna känner sig 
otrygga jämfört med 14 % i Sjuhärad. Nedskräpning 
och beteenden i trafiken oroar mest. Andelen som 
upplever stora problem med trafiken har ökat sedan 
2006. Skadegörelsen går neråt men utgör också ett 
bekymmer även om bara 4 % upplever att de är 
drabbade. En satsning på förebyggande åtgärder 
mot skadegörelse i skolan har gett resultat. Det är 
låga siffror på utsatthet för våld i kommunen. (Källa: 
Trygghetsundersökning 2011, Polisområde Älvsborg)

Jämställdhet
Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets 
alla områden. Det gäller till exempel: 

•	 makt och inflytande
•	 ekonomiskt oberoende
•	 företagande, arbete, arbetsvillkor
•	 utbildning och utveckling
•	 ansvar för hem och barn
•	 frihet från könsrelaterat våld 

(Källa JämO) 

Två mått som belyser situationen i kommunen 
är fördelningen av kvinnor och män i 
kommunfullmäktige och antal nystartade företag, 
fördelat på kvinnor och män. Genomsnittet i riket för 
fördelning av kvinnor och män i kommunfullmäktige 
efter valet 2010 är 43 % kvinnor och 57 % män. 
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Naturgeografiska 
förutsättningar
Ulricehamn ligger på den västra kanten av sydsvenska 
höglandet. De västsvenska åarna Viskan och Ätran 
men även Tidan och Lidan har sina källor i de 
höglänta delarna av landskapet och kommunen 
får betraktas som relativt sjörik. Ulricehamn 
karaktäriseras av dominerande barrskogslandskap 
med inslag av stora myrmarker. Landskapet korsas 
av ett antal långsträckta lågpunkter, däribland Ätrans 
och Viskans dalgångar. På kartan med regionala 
karaktärsområden är Ulricehamns kommungräns 
markerad med en gul linje. Det framgår av bilden 
att kommunens västra del ingår i det storskaliga 
sprickdalslandskapet som fortsätter mot Borås och 
vidare mot sydost. 

Den nordligaste delen av kommunen ansluter till 
mosaiklandskapet mot Herrljunga. Kommunens östra 
del är del av ett storskaligt, böljande landskap och 
ingår i den sydsvenska högplatån.

Stora delar av Västsverige är drabbat av försurning 
medan större delar av Ulricehamns kommun har 
en mark som innehåller kalk från Falbygdens 
platåberg. Detta skyddar mot försurning. De sjöar 

Enligt Rickard Floridas teorier finns ett tydligt 
samband mellan kultur, kreativa människor och 
ekonomisk tillväxt. Regioner som lyckas gör det tack 
vare att kreativa människor vill bo där. Florida menar 
att en plats måste erbjuda ett integrerat ”ekosystem” 
där alla former av kreativitet – artistisk och kulturell, 
ekonomisk och teknisk – kan få utvecklas. I en 
ekonomi vars tillväxt alltmer beror på kreativitet och 
innovationskraft kan kulturen bidra med det avgörande 
bränslet enligt Florida.

Fritidsanläggningar
Vi är välförsedda med sjöar, vattendrag och vackra 
naturområden. Oavsett bostadsort finns närheten 
till naturen för lek, promenader, rekreation - en 
aktiv fritid. Dessutom finns särskilt iordningställda 
anläggningar som 14 kommunala friluftsbad i 11 olika 
sjöar runt om i kommunen och 15 vandringsleder i 
varierande längd i alla väderstreck. Inom Lassalyckans 
idrottsanläggning och Sanatorieskogen finns ett 
rikt utbud av olika anläggningar för aktiviteter i 
både organiserad och spontan form, liksom goda 
förutsättningar för friluftsverksamhet året om. 
Cykelleder finns på många platser, där vår 9 mil 
asfalterade banvall är mest välkänd. Möjligheterna till 
fiske är goda i många olika sjöar.
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odlingslandskap med bland annat rikkärr och 
stäppartade torrängar, stora myrmarker och 
lövskogar. Lövskogar av olika slag hittar man främst 
i dalgångarna, i odlingslandskapet, i branter och vid 
stränder.

och vattendrag som drabbats i vår kommun är små 
och ligger längst i syd och ost. Det är främst utmed 
Ätrans och Jälmåns (biflöde till Ätran) dalgångar som 
kommunens grundvattentillgångar i mark är belägna. 
De viktigaste naturvärdena består av ett rikt 
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Ulricehamns kommungränser är markerade med en gul linje. Kartan visar regionala landskapstyper och 
karaktärsområden	identifierade	i	den	regionala	landskapskaraktärsanalys	som	Trafikverket	tagit	fram	inom	
forsknings- och innovationsprojektet Landskap i långsiktig planering. Grunden till indelningen av områden 
är en integrerad analys av förutsättningar och förhållanden för landskapets form, landskapets ekologi och 
landskapets tidsdjup. Karta: Befaringsbyrån, bearbetad karta ur rapporten Landskap i långsiktig planering, 
Trafikverket	2012.		



22 NULÄGESBESKRIVNING

Nationella och regionala 
mål, planer och program

Transportpolitikens mål
De transportpolitiska målen visar de politiskt 
prioriterade områdena inom den statliga 
transportpolitiken. De är en utgångspunkt för alla 
statens åtgärder inom transportområdet, exempelvis 
hur myndigheterna ska prioritera bland olika 
önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. 
Målen ska även vara ett stöd för och kunna inspirera 
regional och kommunal planering.

Det övergripande målet för svensk transportpolitik 
(2009) är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgare och näringsliv i hela landet.

Under det övergripande målet har regeringen också 
satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal 
prioriterade områden.

Funktionsmål: 
Tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.

Hänsynsmål:
Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande 
generationsmålet för miljö- och miljökvalitetsmålen 
nås samt bidra till ökad hälsa.

Dessa inriktningsmål har sedan brutits ner till följande 
målsättningar:

FUNKTIONSMÅL
•	 Medborgarnas resor förbättras genom ökad 

tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

Regionala samarbeten
Västra Götalandsregionen ansvarar för att det finns 
bra sjukvård för alla i Västra Götaland. Regionen 
arbetar också för att främja tillväxt och en hållbar 
utveckling i Västra Götaland. Det görs i samarbete 
med bland annat företag, organisationer, kommuner, 
högskolor, universitet och statliga organ.

Sjuhärads kommunalförbund består av Ulricehamn, 
Borås, Bollebygd, Tranemo, Svenljunga, Mark, 
Herrljunga, Vårgårda samt Varbergs kommuner 
och arbetar för att ge Sjuhärad styrka att 
utvecklas regionalt, nationellt och internationellt. 
Förbundet agerar på medlemmarnas uppdrag 
inom områdena tillväxt och regional utveckling, 
infrastruktur och transporter, kultur, utbildning och 
kompetensutveckling samt social välfärd och hälsa.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett 
kommunalförbund som organiserar och driver 
räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, 
Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

I Västra Götalandsregionen har vi en viktig roll som 
attraktiv boendekommun. Vi ingår i Borås lokala 
arbetsmarknadsregion och regionförstoringen kan leda 
till att vi i framtiden kan komma att ingå i Göteborgs 
arbetsmarknadsregion genom Borås. Vi har också 
stora möjligheter att utveckla kontakterna med 
Jönköpingsregionen, som vi gränsar till. Ett utökat 
samarbete med omkringliggande kommuner blir allt 
viktigare för att möjliggöra en dynamisk utveckling. 
Viktiga samarbetsområden är kommunikationer, 
utbildning, kultur och näringsliv. Ulricehamns 
kommun och Tranemo kommun har från och med 
2013-09-01 en gemensam Miljö- och byggnämnd.

Riksintressen
I kommunen finns riksintressanta områden för 
naturvård, friluftslivet, kulturmiljö, kommunikationer 
och vindbruk. Av översiktsplanen ska framgå 
hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 
riksintressena. I Ulricehamns kommun finns inga 
riksintressen för totalförsvarets militära del som kan 
redovisas öppet. I stycket Robusthet beskrivs hur 
totalförsvarets riksintresse ska hanteras. 
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Prioritet ges till de miljöpolitiska mål där 
transportsystemets utveckling är av stor betydelse 
för möjligheterna att nå uppsatta mål.

Regionens vision
En vision för Västra Götalandsregionen antogs 2005: 
Vision Västra Götaland - Det goda livet. Förutom 
visionen om det goda livet omfattar visionen tre delar: 

Hållbar utveckling i tre dimensioner: den sociala, 
det vill säga människors möjligheter till utveckling 
i samklang med omgivningen, den miljömässiga/
ekologiska och den ekonomiska. 
 
Arbetet genomsyras av tre perspektiv: Västra 
Götaland - en enhet; jämställdhet, integration, 
internationalisering.  

Fem fokusområden prioriteras: näringsliv, kunskaps- 
och kompetensutveckling, infrastruktur och 
kommunikationer, kultur samt hälsa.

Ett gemensamt styrdokument finns för Västra 
Götaland 2020; Strategi för tillväxt och utveckling 
i Västra Götaland 2014-2020. Målet för VÄSTRA 
GÖTALAND 2020 är att ge invånarna bästa möjliga 
utvecklingsförutsättningar. Fyra delstrategier drivs:

1. Vi ska vara en ledande kunskapsregion, 
2. en region för alla, 
3. en region där vi tar globalt ansvar och 
4. en region som syns och engagerar. 

Inom varje delstrategi prioriteras ett antal områden, 
totalt tio. Inom varje område beskrivs de frågor 
som drivs till år 2020. Strategin utgår från Vision 
Västra Götaland och har en direkt koppling till EU:s 
utvecklingsstrategi för samma period (EU 2020), och 
till nationella prioriteringar. 

Landskapskonventionen
Den europeiska Landskapskonventionen trädde i 
kraft 1 maj 2011 i Sverige efter att Sverige ratificerat 
den. Ratificering innebär att landet förbinder sig att 
inarbeta konventionens intentioner i sin nationella 
lagstiftning och politik. Riksantikvarieämbetet 
har fått i uppdrag att i samverkan med berörda 
myndigheter påbörja arbetet med att genomföra 
landskapskonventionen i Sverige.

•	 Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras 
och stärker den internationella konkurrenskraften. 

•	 Tillgängligheten förbättras inom och mellan 
regioner samt mellan Sverige och andra länder. 

•	 Arbetsformerna, genomförandet och resultaten 
av transportpolitiken medverkar till ett jämställt 
samhälle. 

•	 Transportsystemet utformas så att 
det är användbart för personer med 
funktionsnedsättning. 

•	 Barns möjligheter att själva på ett säkert 
sätt använda transportsystemet och vistas i 
trafikmiljöer ökar. 

•	 Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång 
och cykel förbättras.

HÄNSYNSMÅL
•	 Antalet omkomna inom vägtransportområdet 

halveras och antalet allvarligt skadade minskas 
med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

•	 Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och 
fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet 
allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020. 

•	 Antalet omkomna och allvarligt skadade inom 
järnvägstransport området och luftfartsområdet 
minskar fortlöpande. 

•	 Transportsektorn bidrar till att nå 
miljökvalitetsmålet 

•	 Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis 
ökad energieffektivitet i transportsystemet och 
ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige 
ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila 
bränslen.

•	 Transportsektorn bidrar till att det övergripande 
generationsmålet för miljö och övriga 
miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa. 
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genomsyrar all kommunal verksamhet. 

•	 Invånarna i området är medskapare i 
kulturutbudet – prosumenter. 

•	 Sjuhärad profileras som ett kreativt kulturområde 
med ett brett och nyskapande utbud. 

Jämställdhet
Riksdagens nationella Jämställdhetspolitiska mål 
(prop.2005/06:155) är följande:Kvinnor och män ska 
ha samma makt att forma samhället och sina egna liv
- En jämn fördelning av makt och inflytande
- Ekonomisk jämställdhet
- En jämn fördelning av det obetalda arbetet
- Att mäns våld mot kvinnor skall upphöra
Dessa mål finns i Jämställt Västra Götaland 
Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering 
2014 – 2017.

Folkhälsa
I Samling för social hållbarhet Åtgärder för 
jämlik hälsa i Västra Götaland identifieras de 
förhållanden, omständigheter och situationer 
som är de mest centrala att påverka för att 
skillnaderna i hälsa ska minska i Västra Götaland. 
Situationerna är grupperade under de tre 
utmaningarna i Folkhälsopolitisk policy som har ett 
livsloppsperspektiv: Trygga och goda uppväxtvillkor, 
Ökat arbetsdeltagande och Åldrande med livskvalitet.
De tre utmaningarna av mer övergripande karaktär, 
att skapa förutsättningar för Jämlika och Jämställda 
livsvillkor, Goda levnadsvanor och Livslångt lärande 
är integrerade i de tre förstnämnda. De tre områdena i 
Samling för social hållbarhet Åtgärder för jämlik hälsa 
i Västra Götaland är: 

•	 Skapa förutsättningar för trygga och goda 
uppväxtvillkor  

•	 Skapa förutsättningar för ökat arbetsdeltagande 

•	 Skapa förutsättningar för åldrande med 
livskvalitet

Nationella kulturpolitiska mål 
De nationella kulturpolitiska målen beslutades av 
riksdagen i december 2009. Målen ska styra den 
statliga kulturpolitiken men ska även kunna vägleda 
kulturpolitiken i kommuner och landsting. 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla 
ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, 
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 
utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

•	 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, 
bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor 

•	 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 

•	 främja ett levande kulturarv som bevaras, används 
och utvecklas 

•	 främja internationellt och interkulturellt utbyte 
och samverkan 

•	 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till 
kultur

Kulturplan Boråsregionen
Hösten 2013 antog direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund en kulturplan för 
delregionen. Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 2013-2015 ska vara det vägledande 
styrdokumentet för kultursatsningar och samverkan 
i Sjuhärad de kommande två åren. Syftet med 
kulturplanen är att fördjupa samarbetet mellan 
Sjuhärads kommuner för att skapa en långsiktig 
och hållbar utveckling av kulturen i området med 
tydligt fokus på prosumenten – invånaren som 
medskapare i kulturutbudet. Visionen är att Sjuhärads 
kommuner fungerar och upplevs som ett kreativt 
kluster för kultur. Utvecklingsområdena som pekas 
ut i kulturplanen är kulturarvet med tyngdpunkt i det 
textila arvet och industriarvet. Det andra området 
är offentlig konst med utgångspunkt från Borås 
profilering som skulpturstad av nationell dignitet. 
Skulpturtemat och den offentliga konsten har en 
stor utvecklingspotential för hela Sjuhärad. Mål i 
kulturplanen är följande;

•	 Kultur är ett horisontellt perspektiv som 
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Vatten
I december 2000 antogs ramdirektivet för vatten.
Det fastslogs att vattenpolitiken kräver en klar och 
tydlig, effektiv och enhetlig rättslig ram. Frågor 
om vattenanvändning och vattenkvalitet reglerades 
tidigare i flera olika direktiv.

Direktivet syftar till att bevara och förbättra både 
yt- och grundvatten i gemenskapen. I arbetet med 
vatten ska vattenresurserna betraktas, både som ett 
naturvärde, och som en social och ekonomisk resurs.

Enligt direktivet ska miljömål ställas upp för att uppnå 
en god status för ytvatten och grundvatten dessutom 
ska en försämring av statusen förhindras. I Sverige 
har direktivets miljömål genomförts i lagstiftningen 
som miljökvalitetsnormer och i december 2009 
tog vattenmyndigheterna det första beslutet om 
miljökvalitetsnormer i form av kvalitetskrav för yt- 
och grundvattenförekomster.

I Ulricehamn har nästan alla vattenförekomster 
god kemisk status utom grundvattenområdet 
Köttkulla - Grönahög, då man har funnit 
bekämpningsmedelsrester i enstaka prov. Den 
ekologiska statusen på sjöar och vattendrag är hög 
eller god förutom i Viskan, Tidan, Kolarebäcken, 
Lidan och Älgån, där statusen är måttlig. 
Trehörningen på Komosse har klassningen hög 
ekologisk status. Målet är att alla vattenförekomster i 
kommunen minst ska ha god status senast 2015. När 
det gäller Trehörningen får statusen inte sjunka.

De nationella miljökvalitetsmålen 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett 
generationsmål och sexton miljökvalitetsmål. 
Generationsmålet: Det övergripande målet för 
miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. 

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10.  Hav i balans samt levande skärgård  
(Finns ej i vår kommun)
11.  Myllrande våtmarker
12.  Levande skogar
13.  Ett rikt odlingslandskap
14.  Storslagen fjällmiljö  
(Finns ej i vår kommun)
15.  God bebyggd miljö
16.  Ett rikt växt- och djurliv

Miljökvalitetsnormer

Luftkvalitet
Ulricehamn är medlem i luftvårdsförbundet - Luft i 
väst - som kartlägger luftföroreningar i länet. Dessa 
beräkningar visar att inga miljökvalitetsnormer 
förväntas överskridas inom kommunen. De 
högsta halterna kväveoxider återfinns på några 
vägsträckor med stora trafikmängder eller trånga 
gaturum som Rv40, och Bogesundsgatan. Även om 
miljökvalitetsnormen inte överskrids är det viktigt 
att luftutsläppen minskas för att bibehålla och om 
möjligt förbättra luftkvaliteten, som är en viktig resurs 
för oss. I Ulricehamn är trafiken den största källan 
till luftföroreningar. Industri och verksamheter i 
kommunen bidrar också med utsläpp. 
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Planförslag
Tidshorisonten för översiktsplanen är år 2030. Vi utgår från framtidsscenarierna för år 
2050 och tar de strategiska steg vi behöver ta för att nå fram dit. År 2030 har vi kommit 
halvvägs.

Resurser

Robusthet Bebyggelseutveckling

Kommunikationer

Människan
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Inriktning för 
bebyggelseutveckling

Ny sammanhållen bebyggelse i andra lägen än de 
utpekade ska prövas mot samma principer som de 
i planen föreslagna områdena. LIS-områdena har 
tagits fram enligt samma principer men nya områden 
kan inte prövas utan att en ny översiktsplan tas 
fram. LIS-områdena måste vara tydligt avgränsade 
i översiktsplanen för att kunna användas som 
särskilt skäl för upphävande av eller dispens från 
strandskyddet. Energiproduktion är ett område där 
vi är beroende av att en utveckling sker så att även 
småskaliga lösningar blir ekonomiskt bärkraftiga. 
Den biologiska mångfalden bör beaktas vid 
biobränsleproduktion.

Samspel med omvärlden
Det viktigaste för Ulricehamns kommun är en fortsatt 
positiv befolkningsutveckling för att kunna behålla 
och utveckla offentlig och kommersiell service. 
Pendlingsmöjligheter och goda livsmiljöer samt 
ett fortsatt framgångsrikt näringsliv är viktigt för 
kommunens attraktion som boendeort. Känslan av 
delaktighet och samhörighet är andra betydelsefulla 
kvaliteter att utveckla och lyfta fram. Ett utökat 
samarbete med omkringliggande kommuner blir allt 
viktigare för att möjliggöra en dynamisk utveckling.
Ny sammanhållen bebyggelse som föreslås i planen 
har prövats mot lokaliseringsprinciperna som beskrivs 
i kapitlet Bebyggelseutveckling.  

Inriktning
Vi väljer en inriktning kombinerad av storskalig 
flerkärnighet med småskaliga lösningar där behov 
finns och det är ekonomiskt möjligt. (Se avsnittet 
om Framtidsscenarier och miljöbedömning). Det 
innebär att vi planlägger ny bebyggelse i huvudsak 
längs huvudstråken i kommunen; det öst-västliga med 
koppling till riksväg 40 och Götalandsbanan, samt det 
nord-sydliga med koppling till riksväg 46 och väg 157. 
Från det flerkärniga scenariot tar vi även in stråket 
längs väg 1700 från Gällstad västerut mot Vegby 
och Borås. Det är också här vi ska ha de starkaste 
kommunikationsstråken. Väg 182 mot Herrljunga 
kommun ingår i huvudvägnätet. Det ska finnas 
utrymme för sammanlagt omkring 4000 nya bostäder 
i kommunen. Järnvägsförbindelsen kan ge den extra 
”skjuts” som krävs för att bli över  
30 000 invånare kring år 2030-2035. Målsättningen 
är att bygga 100-200 nya bostäder per år och i ännu 
snabbare takt mot slutet av tidshorisonten 2030 och 
ett antal år efter det, när vi genom Götalandsbanan 
har fått en järnvägsförbindelse och radikalt förbättrade 
pendlingsmöjligheter. Ulricehamns stad ska vara 
ett nav i kommunen med bra utbud. Kvalitet ska 
prioriteras före kvantitet.

Möjlig framtida järnvägssträckning
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god turtäthet särskilt viktig. Vägar med 
god tillgänglighet krävs för näringslivets 
transportbehov. Det robusta vägnätet behöver 
hänga ihop med grannkommunernas vägnät 
så att sammanhängande transportstråk med 
god kvalitet finns för både person- och 
godstransporter. 
 

•	 Bostadsutbud. Vi är en attraktiv boendekommun 
och fortsätter att bredda vårt utbud av 
bostäder för att kunna erbjuda bostäder till 
fler kommuninvånare. Befolkningsökningen i 
Ulricehamns kommun beror av inflyttningen. 
Även när födelsenettot är negativt, har 
befolkningen i stort ökat. En stor del av de 
inflyttade kommer från andra länder men också 
från andra kommuner i Sverige. Utifrån detta kan 
vi konstatera att Ulricehamns kommun bidrar till 
befolkningsutvecklingen i regionen och till länets 
utveckling och tillväxt.  

•	 Vatten. Se Kapitlet Resurser - Dricksvatten och 
Robusthet - Översvämningar.  

•	 Vindkraft. En avstämning har gjorts mot 
grannkommunernas planering för vindkraft 
i gränsområdena där det har varit möjligt. Vi 
har möjlighet att bli en stor energiproducent i 
regionen.  

•	 Stora opåverkade och tysta områden. En 
avstämning har gjorts mot grannkommunernas 
planering för opåverkade områden. Mullsjö 
kommun har i sin översiktsplan som har varit 
utställd 2014, ett stort opåverkat område som 
gränsar till Ulricehamns kommuns nordöstra 
del. Ulricehamns kommun har ett stort 
opåverkat område som inom en mindre del 
angränsar till Mullsjös område. Där områdena 
inte angränsar till varandra, föreslår kommunen 
ingen användning som är i konflikt med 
grannkommunens användning. Däremot kan 
Energimyndighetens riksintresseområde för 
vindbruk påverka Mullsjös stora opåverkade 

Mellankommunala frågor

•	 Transporter (vägar, järnväg, cykelväg): De 
viktigaste stråken som kommunen arbetar för 
att utveckla är det öst - västliga och det nord - 
sydliga genom att förverkliga Götalandsbanan, 
motorvägsstandard på hela väg 40 och utveckling 
av stråket väg 46 - väg 157. Vidare arbetar vi för 
att upprätthålla och utveckla ett robust vägnät 
inom kommunen och för att få till stånd en 
sammanhängande cykelväg för friluftsliv och 
turism mellan Ulricehamn - Jönköping  med 
banvallen som utgångspunkt. 

•	 Handel, olika handelsetableringars funktion. 
Handel av olika slag finns inom kommunen och 
i omkringliggande kommuner. De påverkar och 
kompletterar varandra. Handelsutredningar som 
underlag för beslut om nya etableringar och god 
samverkan mellan kommunen och olika aktörer 
inom näringslivet krävs för att få en positiv 
utveckling av kommunens handel.  

•	 Utbud: Kultur, idrottsanläggningar, evenemang. 
Utbudet inom och utanför kommunen 
kompletterar varandra. God tillgänglighet 
till regionala målpunkter krävs för att kunna 
använda dessa resurser på bästa sätt. I 
Ulricehamns kommun gäller det till exempel 
idrottsanläggningarna på Lassalyckan (fotboll, 
längdskidåkning med mera), skidbacken, Komosse 
naturreservat, cykelvägarna på banvallarna, 
Ulricehamns centrum och Gällstads handel.  

•	 Arbetsmarknad, näringsliv: pendling, 
regionala målpunkter. Pendlings- och 
transportmöjligheterna behöver utvecklas 
för att vi ska kunna kompetensförsörja 
kommunens näringsliv eller pendla för 
arbete i andra kommuner, för att bredda 
utbildningsmöjligheterna samt för att 
kunna ta del av det utbud som finns i 
grannkommunerna och regionen. För arbets- 
och studiependling är kollektivtrafik med 



område. I Falköpings kommuns översiktsplan 

finns ett vindkraftområde som till en del 

angränsar mot Ulricehamns kommuns 

stora opåverkade områden. Ett mindre 

riksintresseområde för vindbruk går över 

kommungränsen och in i Ulricehamns stora 

opåverkade område. Här är inriktningen lite olika i 

Ulricehamns och Falköpings kommun. 

Det stora opåverkade området vid Grovare -

Fänneslunda angränsar mot ett stort opåverkat 

område i Borås stad enligt deras översiktsplan från 

2006. 201 O tog Borås stad fram förutsättningar 

för vindkraft. En del som gränsar mot Grovare -

Fänneslunda anges som område som "Kan vara 

intressant att studera vidare". 

• Besöksnäring och turism, målpunkter och 

områden för turism, friluftsliv. I gränsområdena 

mot grannkommunerna finns många intressanta 

områden för friluftsliv och turism. Ett utökat 

samarbete mellan kommunerna kring dessa 

områden kan ge ett bredare utbud av upplevelser 

och service. 
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Hållbar utveckling 
Livet i Ulricehamns kommun kännetecknas av hälsa, 

välbefinnande, trygghet och livskvalitet. Det har vi 

uppnått genom att skapa balans mellan ekonomiska, 

ekologiska och sociala/kulturella och rumsliga värden. 

Lokal hållbarhetsdefinition 
En lokal hållbarhetsdefinition har gjorts för 

Ulricehamns kommun. Den utgår från de områden 

som vi ser som de viktigaste för en positiv utveckling 

för kommunen. Det är både styrkor och resurser 

men också områden som behöver utvecklas. Det 

ska råda balans mellan de tre hållbarhetsaspekterna 

ekologisk, ekonomisk och social/kulturell hållbarhet. 

Ramen för utvecklingen är det fysiska rummet, i detta 

fall kommunens hela yta i samspel med omvärlden. 

Resultatet av alla hållbarhetens delar blir hälsa, 

välbefinnande, trygghet och livskvalitet. 

Rumslig 
Närhet 
Samspel landskap-be 
Balans grönt-bebyggt 

Ekologisk 
Förnybar energi 
Slutna kretslopp 
Biologisk mångfald 

omisk 
Res u rseff ek t ivitet 
Näringslivsutveckling 
Kom muninvestering ar 



30 PLANFÖRSLAG

Folkhälsa
Kommunen ska skapa goda och jämlika livsvillkor 
för hela befolkningen. Behovet av kommunal service 
behöver tas upp vid varje nytt område som ska 
detaljplaneläggas.

Goda livsvillkor:
Vi ska ge barn och unga en bra start i livet genom 
föräldrastöd och genom stöd till barn och ungdomar i 
syfte att uppnå ökad måluppfyllelse i grundskolan.

Hälsofrämjande livsmiljöer:
Vi ska främja ett aktivt liv hos barn genom att 
lekplatser, skolgårdar och förskolegårdar blir attraktiva 
för lek, rörelse och utomhuspedagogik.

Vi ska skapa trygga, säkra och attraktiva miljöer som 
främjar fysisk aktivitet och underlättar möten mellan 
människor.

Vi ska utöka/utveckla kommunens gång- och 
cykelvägar, med särskilt fokus på barns skolvägar.

En checklista för hälsa i samhällsplanering ska tas 
fram och användas som ett verktyg i arbetet för att 
skapa hälsofrämjande miljöer. Den tidigare framtagna 
barnchecklistan kommer att ingå i hälsochecklistan.

Människan
Det är vi som bor och verkar i 
kommunen som är drivkraften i 
utvecklingen. 

Vision för fokusområde: Alla människor har 
lika värde hela livet. Alla ges möjlighet 
att vara delaktiga i beslutsprocesser. 
De lokala politikerna är kända bland 
allmänheten och för en kontinuerlig 
dialog med medborgarna genom olika 
kanaler. Skolan ger varje individ möjlighet 
att utvecklas genom att se till hela 
människan.	Kreativitet	och	flexibilitet	är	
viktiga egenskaper i samhället. Kulturen 
fungerar som en viktig utvecklingsfaktor 
i	samhället.	Det	finns	ett	rikt	och	
omväxlande fritidsutbud och föreningsliv 
året om för alla åldrar. Vi har ett gott 
näringslivsklimat med framgångsrika 
företag, ett brett utbud av arbetstillfällen 
och god tillgång på arbetskraft. Vi har fyra 
högskolor/universitet på pendlingsavstånd.
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närsamhället och omvärlden vilket gör att eleverna 
kan sätta in sin egen verklighet i ett globalt perspektiv. 
Alla barn, ungdomar och vuxna ska kunna delta 
i utbildning och få det stöd som behövs för att 
nå målen. Skolan ger varje individ möjlighet att 
utvecklas genom att se till hela människan. Kreativitet 
och flexibilitet är viktiga egenskaper i samhället. 
Utbildningsformerna behöver ständigt utvecklas för 
att stimulera till lärande och utveckling. Vi arbetar 
för en skola med god kvalitet och samarbetar med 
näringslivet, högskolor och universitet för att kunna 
erbjuda ett brett utbud av utbildningar.

Kulturverksamhet
Vi ska använda kulturen som utvecklingsfaktor. 
Kulturverksamheten och kulturmiljön ska bidra till 
att öka kommunens attraktion för inflyttare och 
besökare.

Kulturverksamhetens uppdrag är att bevara, 
dokumentera och tillgängliggöra det lokala kulturarvet 
och de kulturhistoriska platserna ute i landskapet 
samt förmedla kunskap om kulturhistorien. 
Kulturverksamheten ska också stödja aktivt 
utövande inom olika kulturella uttrycksformer. Vi 
arrangerar kulturaktiviteter med barn och unga 
som en prioriterad grupp. Vi uppmuntrar och 
stödjer andra aktörers initiativ till kulturverksamhet 
i hela kommunen, utifrån platsens förutsättningar. 
Lokaler och platser kan användas för många typer av 
aktiviteter och fungera som mötesplatser. 

Kultur är både en mänsklig och demokratisk rättighet 
och kulturen spelar en viktig roll i samhället och 
samhällsbyggandet. Kultur är något som skapas i 
mötet mellan människor och ur enskildas engagemang 
och den har en sammanhållande kraft och betydelsen 
av det ideella kulturengagemanget är väsentligt för det 
demokratiska samtalet och samhällsplaneringen. För 
att vi ska förstå vår omvärld och för att vi ska känna 
oss hemma i vår historia behöver vi kulturen. Det 
är genom kulturen som vi utvecklar vår förmåga att 
förstå och leva oss in i andras villkor. 

I internationella sammanhang spelar kulturen ofta 
rollen som dörröppnare. Det är vårt kulturarv, våra 
byggnader, vår musik, vårt landskap, film, konst och 

Vi arbetar för att minska alkohol och 
tobakskonsumtionen och för nolltolerans mot 
narkotika och doping. 

Äldre ska få leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande och den enskilde ska ges möjlighet 
till självbestämmande. Möjligheterna till kvarboende 
i det egna hemmet ska förbättras, vilket också 
kräver en väl utbyggd hemtjänst och hemsjukvård. 
För att lyckas tillhandahålla rätt typ av bostäder, 
krävs det att kommunen har arbetsformer som 
underlättar strategiska ställningstaganden i tidiga 
skeden. Till exempel kan det behövas ett forum 
kring bostadsfrågor med kompetenser från olika 
håll där frågorna lyfts och förslag på lämpliga 
lösningar tas fram. Kommunen behöver i arbetet med 
bostadsförsörjningen uppmärksamma vissa grupper 
särskilt; som hemlösa, ungdomar, nyanlända flyktingar, 
stora barnfamiljer och ensamstående föräldrar, äldre 
och funktionsnedsatta enligt gällande lagar SoL 
(2001:453), Lag (1994:137) samt Lag (2011:328) 
om rätten till bostad i allmänhet och för särskilda 
grupper. I kommunen finns det idag sammantaget 20 
bostadslösa personer. De är placerade på skyddade 
boenden men kan behöva lägenheter om de 
återkommer till kommunen.

Blandade upplåtelseformer eftersträvas inom varje 
nytt bostadsområde eller i befintliga områden där 
kompletterande bebyggelse tillkommer. Vid ny- 
och ombyggnation bör man sträva efter att bygga 
flexibla lösningar, så att lägenheter kan göras om för 
förändrade behov, till exempel med möjlighet att ha 
gemensamma utrymmen. Befolkningsprognosen är ett 
underlag som kan användas för att övergripande visa 
på behoven av olika typer av bostäder i olika delar av 
kommunen. Nybyggnation av olika typer av bostäder 
kan bidra till bostadsrotation, vilket också kan vara ett 
bidrag till att tillgodose behoven som finns. 

Utbildning
Framtidens skola i Ulricehamns kommun ska stimulera 
och engagera eleverna till att nå kunskapsmålen. 

Alla elever ska vara trygga och erbjudas en likvärdig 
utbildning oberoende av kön, etnisk eller social 
bakgrund. Skolan ska vara öppen gentemot 
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Biblioteken har i det moderna samhället fått en 
alltmer utpräglad roll som mötesplats och social 
träffpunkt. Det är en av få platser i samhället 
som är gratis och öppet för alla – ett samhällets 
vardagsrum. Tanken är att det nya stadsbiblioteket 
ska fungera som en variant av medborgarkontor 
och ett närmare samarbete med turistbyrån planeras 
för att samla servicen till kommunens invånare 
och besökare på ett ställe. Huset kommer att 
innehålla en samlad kulturfunktion för bibliotek, 
allmänkultur, kulturarv, turistinformation, planer för 
samråd, samhällsinformation, cafétorg, utställningar, 
studieplatser, barnverksamhet mm. Satsningen är ett 
exempel på kultur som utvecklingsfaktor som bidrar 
till att öka kommunens attraktivitet som bostadsort 
och stimulera kreativitet och eget skapande.

Se också Offentlig gestaltning i kapitlet Resurser, 
Kulturmiljö och kulturarv.

Fritid och friluftsliv
Det ska finnas ett rikt och omväxlande fritidsutbud 
för alla åldrar. Underhåll och utveckling av befintliga 
anläggningar prioriteras. Friluftslivet kan utvecklas 
med allt mer arrangerade aktiviteter i naturen. 
Framtida anläggningar bör uppföras, drivas och 
utnyttjas rationellt för en så bred målgrupp som 
möjligt. Jämlikhet mellan könen, mångfald samt 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
ska eftersträvas. Samverkanstanken för olika gruppers 
behov, bör vara en ledstjärna vid nyanläggningar 
och ombyggnader. Föreningslivet ska stödjas 
och uppmuntras i sin roll att ansvara för olika 
friluftsanordningar i kommunen, badplatser och 
vandringsleder för att på sikt trygga att dessa kan 
finnas kvar till glädje och aktivitet för en bred 
målgrupp. 

Anläggningar och utbud för fritidsaktiviteter och 
friluftsliv är också i många fall viktiga turistmål, vilket 
behöver uppmärksammas med tanke på information 
och prioritering. 

Vi ska samverka med andra sjuhäradskommuner för 
att utveckla befintliga cykelleder på banvallarna till att 
möta cykelturismen. Banvallen mellan Ulricehamn 
och gränsen mot Jönköpings kommun föreslås 

vår litteratur som särskiljer oss – vårt varumärke. 
Kultur bidrar också till att bygga broar mellan 
människor och olika folkslag. Naturen och kulturen är 
en förnyelsebar upplevelsekälla som om den förvaltas 
väl kan bidra till att utveckla verksamheter och olika 
aktörers förutsättningar att leva på sitt arbete. Genom 
att värna och utveckla verksamheter inom natur- 
och kulturturism skapar vi goda förutsättningar för 
människors nöje, avkoppling och lärande.

Ett exempel på ett område i Ulricehamns kommun 
som lockat till sig många kulturarbetare och företag 
är Grovare - Fänneslunda. Där samarbetar man för 
att locka besökare och nya invånare till orten genom 
kulturprogram, projekt och företag inom kulturturism. 
I kombination med ett levande kulturlandskap och 
strategiskt läge ökar inflyttningen till detta område. 
Prioriterade områden med starkt lokalt engagemang, 
utvecklingsfokus och kulturhistoriska värden är: 

•	 Årås/Kölingared
•	 Varnum
•	 Grovare-Fänneslunda
•	 Södra Ving
•	 Gällstad/Vegby
•	 Timmele 

Nytt stadsbibliotek    
Bibliotekens huvuduppgift är att stimulera det 
livslånga lärandet genom att ge kommunens invånare 
tillgång till material för såväl information och studier 
som konstnärlig upplevelse och underhållning. En 
grundläggande aspekt är att värna fri åsiktsbildning 
och yttrandefrihet.

Visionen för Ulricehamns nya stadsbibliotek är 
att det ska vara ett nav i kommunens vardagsliv 
– en upplevelsebaserad mötesplats som fungerar 
som kommunens skyltfönster. Det nya biblioteket 
kommer att uppföras i anslutning till ICA Tornet 
i kvarteret Chile i centrala Ulricehamn. Det blir en 
modern plats för kreativa möten – ett allaktivitetshus 
för det livslånga lärandet. Ledorden är människa – 
aktivitet där besökaren är medskapare ”prosument” i 
kulturutbudet. 
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eller när befintlig bebyggelse förändras, behöver 
tillgängligheten till dessa skogsområden säkras.

Näringsliv
Vi arbetar för ett gott näringslivsklimat med 
framgångsrika företag, ett brett utbud av 
arbetstillfällen och god tillgång på arbetskraft. Ny 
mark för verksamheter planläggs främst i anslutning 
till huvudstråken i kommunen; riksväg 40 och väg 
46-157, där det finns goda transportmöjligheter 
och en uppbyggd struktur med teknisk försörjning 
och många befintliga företag. En översiktlig 
geoteknisk bedömning som baserar sig på 
fältundersökningar krävs för att avgöra avgränsningen 
av verksamhetsområden kring Hössnamotet.

Kommunen stödjer en fortsatt utveckling av det 
framgångsrika näringslivet i hela kommunen genom 
god framförhållning, dialog och information. 
Formerna för stöttning av det lokala näringslivet 
utvecklas för att på bästa sätt matcha näringslivets 
behov. 

Handelsetableringar med olika profil passar på olika 
platser i kommunen och kompletterar varandra. 
Behovet av tillgänglighet med olika transportslag 
och påverkan på övrig handel är viktiga aspekter för 
vilken typ av handel som är lämplig på olika platser. 
Vid nyetableringar av dagligvaruhandel på mer än 
1500 kvm totalyta och sällanköpsvaruhandel på mer 
än 3000 kvm totalyta krävs konsekvensanalys. Större 
etapputbyggnader bör beaktas i ett helhetsperspektiv 
med tanke på omgivningseffekterna. Ett aktivt 
samarbete mellan olika aktörer som handels- och 
fastighetsägarorganisationer och kommunen behöver 
bedrivas kontinuerligt för en positiv utveckling 
av handeln i kommunen. I fördjupningen av 
översiktsplanen för Ulricehamns stad redovisas 
riktlinjer för handel. 

Kommunen ska utvecklas som besöksmål för turister 
under hela året. Lokala initiativ till samordning av 
resurser uppmuntras. Sammanhängande områden 
av betydelse för turismen visas på plankartan. Även 
många av de strandnära områden för verksamheter 
(LIS) som föreslås, är viktiga målpunkter för 
turismen. Fritidsanläggningar och områden av 

utvecklas som nästa etapp på cykelleder på banvallarna. 
Vi utgår från befintlig banvall och använder den så 
långt det går för att få en sammanhängande cykelled 
som möter cykelleden som Jönköpings kommun 
har byggt ut. På vissa delsträckor behöver andra 
sträckningar prövas om det inte går att förena 
cykelledens funktion och markägarnas behov av 
transportvägar. Vi ska ta tillvara den resurs som 
kommunens sjöar, inte minst Åsunden utgör när det 
gäller fritid och rekreation. Vi ska tillvarata och stödja 
de förenings- och privata initiativ som framförs för 
att utveckla kommunens samlade friluftsverksamhet. 
I ett sådant samarbete är det viktigt att beakta olika 
kvalitetsaspekter i form av standard och tillgänglighet.

Följande område i kommunen är av riksintresse för 
friluftslivet:

Yttre Åsunden - Torpasjöområdet 
Beskrivning: Värdefullt och synnerligen omväxlande 
kulturlandskap. Utsiktspunkter. Bad, campingplatser. 
Berörda kommuner är Ulricehamn, Tranemo och Borås.

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på nya 
riksintesse områden för friluftslivet. De områden som 
berör Ulricehamns kommun är Komosse, Ätrans 
dalgång och Åsunden, Hofsnäs, Torpasjöområdet. 

Skogar med sociala värden
På mark- och vattenanvändningskartan visas skogar 
med höga sociala värden. Skogens kulturmiljövärden 
samt dess estetiska och sociala värden ska värnas, i 
enlighet med miljömålet som riksdagen beslutade 
om 1993. Skogar med höga sociala värden är en 
viktig resurs för samhället när det gäller människors 
välbefinnande, hälsa, boende/livsmiljö, regional 
utveckling och turism. Skogsstyrelsen arbetar för 
att uppmärksamma och stärka skogens värde för 
rekreation, friluftsliv, folkhälsa och naturturism. De 
verkar för att skogar med höga sociala värden ska få 
en skötsel så att natur- och kulturmiljövärden liksom 
möjligheterna till rekreation bevaras och utvecklas 
långsiktigt. (Källa: Skogsstyrelsen). I Ulricehamns 
kommun har de på kartan redovisade skogarna 
särskilt höga sociala värden. Områdena är viktiga 
att bibehålla och utveckla så att de kan ha kvar sin 
funktion och utvecklas. När ny bebyggelse tillkommer 
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intresse för friluftslivet sammanfaller i många fall med 
turismens intressen. 

Samarbetet mellan skola och näringsliv ska fortsätta 
att utvecklas. Kommunen arbetar för förbättrade 
möjligheter till arbets- och studiependling. 

Miljöanpassade produkter och lösningar lyfts fram 
som goda exempel för en hållbar utveckling. 

För nya områden för verksamheter, se stycket 
Bebyggelseutveckling.
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Kulturmiljö och kulturarv

Ny kulturmiljölag 
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och 
vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas 
av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som 
planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på 
kulturmiljön undviks eller begränsas.”

Så inleds den nya Kulturmiljölagen som trädde i 
kraft den 1 januari 2014 och därmed ersatte den 
tidigare Kulturminneslagen. Lagen innehåller 
bestämmelser om bland annat fornlämningar, 
fornfynd, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, 
vissa kulturföremål samt ortnamn. I den 
vardagliga hanteringen kommer förändringarna av 
bestämmelserna rörande fornlämningar att märkas 
mest. En tidsgräns har införts som begränsar 
det allmänna skyddet av fornlämningar: En 
lämning som kan antas ha tillkommit år 1850 eller 

Resurser
Resurshushållning blir allt viktigare i 
ett globalt perspektiv för att balansera 
utveckling och resurser.

Vision för fokusområde: Vi tar vara 
på resurserna i hela kommunen på 
bästa sätt. Samverkan och samordning 
eftersträvas inom alla områden för att 
nå gemensamma målsättningar. Rent 
vatten, ren luft, natur- och kulturvärden, 
mark för jord- och skogsbruk och stora 
opåverkade områden är viktiga kvaliteter 
och	resurser	som	vi	värnar	om.	Vi	profilerar	
oss som energikommun i regionen med en 
betydande produktion av miljöanpassad 
energi. Avfallsmängden har minskat och 
är enklare att sortera, återvinna och 
återanvända. 
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Ulricehamns medeltida stadsbildning och som genom 
ett rikt innehåll av bl a fornlämnings-, 
by- och herrgårdsmiljöer avspeglar ett mycket långt 
kontinuerligt landskapsutnyttjande sedan stenåldern.
(Kommunikationsmiljö, Stadsmiljö).

Uttryck för riksintresset: Rika fornlämningsmiljöer 
med lämningar från samtliga förhistoriska perioder 
bestående av boplatser, gravar, hällristningar, fossil 
åkermark, hålvägar, runstenar och fornborgar
mm, kyrkomiljöer med medeltida kyrkor, bymiljöer 
med outskiftad bebyggelse och välbevarade 
byggnader, agrarhistoriskt intressant odlingslandskap 
med ängs- och hagmarker, äldre vägstrukturer, 
herrgårdsmiljöer vid Näsboholm och Källebacka.
Ulricehamns stadskärna med i huvudsak medeltida 
gatunät och torgbildning med medeltida kyrka och 
rådhus från 1789 samt småskalig bebyggelse från 
1700-och 1800-talen. Utvidgningsområde från 
tiden kring sekelskiftet 1900 med terränganpassat 
planmönster och stora villor.

Torpa [P 53] (Länghems sn)
Motivering: Odlingslandskap kring sjöarna Yttre 
Åsunden och Torpasjön intill Ätrans dalgång med
borgmiljö som visar att området, särskilt under 
medeltiden och senare, haft stor strategisk
betydelse.

Uttryck för riksintresset: Rikt varierade 
fornlämningsmiljöer med ensamliggande gravar, 
gravfält och fossil åkermark. Torpa stenhus från 
medeltiden, tillbyggt på 1600-talet, fortfarande intakt 
och utgör Västergötlands bäst bevarade anläggning av 
sitt slag. Fästeredssund är en del av detta område. 

Riktlinjer och rekommendationer
Generella riktlinjer och rekommendationer 
för områden med kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse är att alltid hänvisa till befintliga 
kulturmiljövårdsprogram, inventeringar och 
kulturhistoriska utredningar för Ulricehamns 
kommun. 

•	 Kulturmiljövårdsprogram del 1 Ulricehamns 
kommun 2002 

senare omfattas inte av det allmänna skyddet för 
fornlämningar. Länsstyrelserna ges en ny möjlighet att 
fornlämningsförklara lämningar som uppfyller lagens 
krav och är yngre än 1850.

Ulricehamns kommun är mycket rik på 
fornlämningar och värdefulla kulturmiljöer. 
Därför är Kulturmiljölagen av central betydelse i 
samhällsplaneringen. 

Vi ska använda kulturen som utvecklingsfaktor.
Kulturverksamheten och kulturmiljön ska bidra till att
öka kommunens attraktion för inflyttare och besökare.
Kulturverksamhetens uppdrag är att bevara,
dokumentera och tillgängliggöra det lokala kulturarvet
och de kulturhistoriska platserna ute i landskapet
samt förmedla kunskap om kulturhistorien.

Riksintressanta miljöer
Kulturmiljöer av riksintresse kräver särskild hänsyn 
vid nyexploatering, utifrån varje områdes särskilda 
egenskaper och värden. 

Följande områden i kommunen är av riksintresse:
•	 Vädersholm
•	 Ätrans dalgång inklusive Ulricehamns stad och 

Vinsarp
•	 Marbäck-Södra Säm-Gällstad
•	 Fästeredssund

Vädersholm [P 48] (Härna och Södra Vings sn)
Motivering: Centralbygd med fornlämningsmiljö som 
avspeglar områdets framträdande roll under
järnåldern och dess strategiska betydelse under 
medeltid. (Kyrkomiljö, Borgmiljö).

Uttryck för riksintresset: Storhögar, gravfält och 
ensamliggande gravar, runstenar, Södra Vings kyrka 
från 1100- talet, Vädersholms medeltida borgruin.

Ätrans dalgång [P 49] (Blidsbergs, Dalums, 
Gällstads, Humla, Kölaby, Marbäcks, Södra
Säms, Timmele och Ulricehamns sn)
Motivering: Dalgångsbygd som haft stor betydelse för 
kommunikationer och kulturimpulser mellan
Syd- och Mellansverige som bl a kommit till uttryck i 
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Detta handlar inte bara om offentlig konst utan 
inkluderar även utformningen av grönytor, belysning 
och färgsättning för att hantera det offentliga rummet 
som en helhet. Det bör eftersträvas en genomtänkt 
helhetssyn där alla delar samspelar på ett estetiskt 
och funktionellt sätt. Gestaltningen av det offentliga 
rummet i Ulricehamns kommun är en viktig del 
av planeringen för att öka livskvaliteten för våra 
invånare.

Se också Kapitlet Människan, Kulturverksamhet. 

Landskapskonventionen
I Landskapskonventionen (se Nulägesbeskrivning, 
Nationella och regionala mål, planer och 
program) betonas landskapets många värden och 
förhållningssättet som ska eftersträvas: I landskapet 
möts många olika värden och tillgångar - kulturella, 
ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. 
Landskapskonventionen understryker att landskapet 
är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar, 
därmed har den också en tydlig demokratisk aspekt. 
Dels därför att den lyfter fram landskapets sociala 
betydelse, dels därför att den understryker vikten 
av att människor kan delta aktivt i värdering och 
förvaltning av landskapet. Den demokratiska aspekten 
märks också tydligt i den definition av landskap som 
finns i konventionen: landskap är ”ett område sådant 
som det uppfattas av människor och vars karaktär är 
resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga 
och/eller mänskliga faktorer.”
I medborgardialogen har lokala grupper, såsom 
samhällsföreningar, byalag, utvecklingsgrupper lämnat 
in både skriftliga och muntliga synpunkter. Det finns 
också sedan tidigare utvecklingsplaner för alla mindre 
orter i kommunen. 

Landskapet beskrivs av de lokala aktörerna på 
många sätt. Naturvärden, kulturmiljöer, befintliga 
och möjliga framtida vandringsleder beskrivs, men 
även mötesplatser som är viktiga för gemensamma 
aktiviteter i bygden. Ett utdrag ur Marbäcks 
samhällsförenings underlag till översiktsplanen: 

”Floran är rik, bland annat i naturvårdsområdet vid 
Korpeboberg, och slätterna ner mot sjön är rika 
på fåglar i synnerhet flyttfåglar under vår/höst då 

•	 Kulturmiljövårdsprogram del 2 Ulricehamns stad 2002

•	 Kulturhistorisk utredning 6 (Älvsborgs läns 
museiförening) 1973 

•	 Kulturhistorisk utredning 26 Ulricehamns 
kommun del 2 (Stiftelsen Älvsborgs 
länsmuseum)1981 

•	 Inventeringsrapport Kulturhistorisk bebyggelse 
Ulricehamns kommun 1990

Exploatering som berör kulturmiljön ska gå på 
remiss till kulturverksamheten på kommunen. När så 
behövs bör man även ta kontakt med länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet och Västarvet för att få råd i 
antikvariska frågor. Kulturmiljölagstiftningen ska alltid 
beaktas vid exploatering. Viktigt är att ha en helhetssyn 
på kulturarvet, att se hur ett varsamt bevarat kulturarv 
ger människor en känsla för sammanhangen och 
berikar livet, skapar trygghet och identitet. Kommunen 
ska aktivt arbeta för att informera fastighetsägare 
och markägare om kulturella värden. Kulturarvet - i 
landskapet, i bebyggelsen, i bevarade traditioner och 
kunskaper - ska ses som en tillgång att vårda, använda 
och utveckla.

Efterkrigstidens bebyggelse 
Det moderna kulturarvet från 1940-talet och framåt 
speglar samhällsutvecklingen och ska beaktas 
vid ombyggnationer och exploatering så att de 
kulturhistoriska värdena tas tillvara. Arkitekturen 
kan då fungera som årsringar vilka berättar om 
olika epoker och skeenden som t.ex. industrins och 
handelns utveckling, idéer kring bostadsbyggande och 
människors sociala liv. Det kan röra sig om att behålla 
gemensamhetsytor och gårdar från folkhemsbyggets 
1950-talesområden, använda den ursprungliga 
färgsättningen av miljonprogrammets hyreshus eller att 
utforma portar, räcken och balkonger på ett sätt som 
överensstämmer med den tid då husen byggdes. (Se 
Bygglovkravet i kapitlet Bebyggelseutveckling.)

Offentlig gestaltning
Kommunens attraktivitet kan öka genom att höja 
kvaliteten på utformningen av det offentliga rummet. 
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viktig att bevaka ur landskapssynpunkt.
•	 Stora opåverkade och tysta områden pekas ut på 

plankartan. De har ett stort värde, bland annat 
för friluftslivet.   

•	 Åkermark ska användas minimalt för 
bebyggelseexploatering enligt planförslaget.  

•	 I energi- och klimatstrategin beskrivs potentialen 
för miljöanpassad energiproduktion i 
kommunens skogar.  

•	 I stycket Fritid och friluftsliv betonas att 
föreningslivet ska stödjas och uppmuntras i sin 
roll att ansvara för olika friluftsanordningar i 
kommunen, som badplatser och vandringsleder. 
Även föreningars och privatpersoners 
initiativ för att utveckla kommunens samlade 
friluftsverksamhet ska tillvaratas och stödjas. 
 

•	 Komosse är ett stort naturområde av riksintresse. 
Det är skyddat genom ett naturreservat. Området 
fortsätter över kommungränsen till både 
Jönköpings och Tranemo kommun. Det är därför 
viktigt att ha en dialog om hur intressen i de olika 
kommunerna kan påverka områdets värden.  

•	 Götalandsbanan – en möjlig framtida 
järnvägssträckning genom kommunen – kan 
beroende av val av läge och utformning, påverka 
natur- och kulturmiljöer, främst genom att skära 
genom landskapet på en lång sträcka i öst-västlig 
riktning.  

•	 Vattnets olika värden och funktioner beskrivs i 
kapitlet om vatten och på vattenkartan. 

•	 Landskapsanalysen som togs fram för 
vindkraftplanen används som ett underlag vid 
bedömning av exploatering. (Se illustrationerna 
av karaktäristiska landskapstyper i kommunen 
nedan.) 

•	 Visualisering som vid behov visar hur 
nyexploatering påverkar omgivande landskap 

ornitologer kan lockas från när och fjärran. Andra 
delar av Marbäck är å andra sidan kuperade och kan 
erbjuda skogsvandringar med utsiktspunkter. Turismen 
har stor utvecklingspotential med alla naturvärden.”

I Hössna ser man kopplingen mellan natur- och 
kulturmiljöernas värden och Hössna som attraktiv 
boendeort, kombinerat med arbetsplatser i det nya 
industriområdet och förbättrade kommunikationer. 
Vandringar med namn som Gällstadmilen, 
Môsamarschen och Hällstadsmarschen samlar 
många deltagare från de olika orterna. Det anordnas 
också guidade historiska vandringar som den längs 
Prästvägen i Gällstad och tipspromenader som i 
Trädet, med 200 - 600 deltagare. Det här är ett sätt 
att uppleva landskapet och att hålla bygdens historia 
levande. Det är också något som bidrar till känslan av 
gemenskap.  

LRF:s representanter beskriver hur skog och mark 
brukas och om efterfrågan på åker- och betsmark. 
Sämre betesmarker planteras igen med gran men 
åkermarken används av de jordbrukare som finns kvar. 
I Marbäck reflekterar samhällsföreningen över att det 
finns öppna hagmarker tack vare lantbruken. 

Förslag i planen som har betydelse för landskapet: 
•	 Skogar/leder/motionsspår med höga sociala 

värden finns med i planförslaget, för att markera 
vikten av de naturområden som används av de 
boende i de olika tätorterna.  

•	 Värdefulla kulturmiljöer, både riksintressanta och 
med lokala värden, redovisas på plankartan.  

•	 Ätradalen med många natur- och 
kulturmiljövärden är av intresse för turismen. 
Gång- och cykelvägen på den gamla banvallen 
knyter ihop området och gör många intressanta 
miljöer tillgängliga. 

•	 Endast mindre förändringar föreslås i Ätradalen, 
vilket innebär att kulturmiljön inte påverkas i 
större utsträckning. Götalandsbanans sträckning 
och utformning är den mest osäkra förändringen 
som väntas. Utformningen genom Ätradalen är 
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ska tas fram för att underlätta en dialog om 
landskapet enligt landskapskonventionen. I de 
områden som ska exploateras kan arkeologiska 
utredningar krävas.   

Vindkraftens påverkan på landskapet har beskrivits i 
kommunens vindkraftsplan. 

Natur
Vi ska bevara naturområden och funktioner 
av betydelse för den biologiska mångfalden. 
Värdepyramiden ska användas som instrument för 
avvägningar mellan naturvårdsintressen och andra 
intressen vid exploatering. Kommunen som markägare 
ska arbeta för att bevara och utveckla den biologiska 
mångfalden med stöd av de nationella miljömålen. 
Vi kan på egen mark agera genom upphandling 
av skötsel av parkmark och naturmark och genom 
hur arrendeavtal för jordbruksmark utformas styra 
skötsel på ett sätt som gynnar naturvärden. Vi sköter 
själva vissa naturområden genom skogsarbetslaget. 
Naturvårdsplanen och de lokala miljömålen ska 
användas som inriktning och kunskapsunderlag för hur 
vi ska arbeta. 

Följande naturområden i kommunen är av riksintresse:
•	 Ätradalen
•	 Hössnadalen och Gullered
•	 Ära- och Rullamossen
•	 Åsundenområdet
•	 Komosse
•	 Odlingslandskap: Brunseryd-Lilla Rydet-Gravsjö, 

Hulegärde, Vråna, Kinnared, Hökerum.

Särskilt viktiga naturvärden som visas på 
planförslagskartan:
•	 Natura 2000-områden
•	 Naturreservat

Särskilt viktiga naturvärden, som endast visas på 
detaljkartor för föreslagen exploatering: 
•	 Lövskogarna kring Åsunden LS Rapport 2009:28
•	 Stäppartade torrängar (LST rapport 2010:35 

och ”Stäppartade torrängar på Falbygden och i 
Ätradalen”, Inventering 2007)

Ätrans vattensystem

Rude kulle

Mosaiklandskap

Övergångszon från odlings-  
och lövskogsmarker till skogsbygd 
dominerad av stora sjöar



Naturvärdespyramiden 
Naturvärdesbedömningen bygger 
på erfarenheter och allmänna 
naturvårdsprinciper vilka har 
tolkats och sammanfattats i 
värdepyramiden. Figurens breda 
bas och smala topp ska belysa att 
de klasser som finns längre ned 
i pyramiden upptar större yta i 
landskapet än de som återfinns 
högre upp i pyramiden. 

Källa: Figuren är baserad på 
Naturvårdsunderlag för arbetsplan 
Rv40 Dållebo-Hester 2005-11-07, sid 
4. Naturcentrum AB 
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vattentäkterna är alla i dag skyddade med uppdaterade 
vattenskyddsområden. De mindre täkterna som 
är enskilda eller gemensamma med en försörjning 
av mer än 50 personer eller ett uttag av 10 m3 per 
dygn, ska även de skyddas. Hur det skyddet ska se 
ut har inte definierats, men lokala bestämmelser 
enligt miljöbalken är en lämplig väg. Områden 
som är utpekade i de lokala bestämmelserna är 
därför markerade. Bestämmelserna ska uppdateras 
så att vattenintresset tas tillvara. Utanför de 
kommunala verksamhetsområdena ligger ansvaret på 
vattenförsörjning på den enskilde att lösa enskilt eller 
tillsammans med andra. I tätare bebyggelsegrupper är 
det vanligt att man har gemensamt vatten med egen 
brunn till exempel i Rude och Alhammar, medan på 
Ängsö och Mogden köper man kommunalt vatten. 

Ett långsiktigt skydd av både befintliga och potentiella 
vattentäkter ger kommunen handlingsfrihet att kunna 
söka lämpligaste vattenförsörjning för kommunen 
och eventuellt för grannkommuner. Att de redovisas 
i översiktsplanen på vattenkartan är ett första steg 
att ge dessa resurser ett långsiktigt skydd. Vissa 
av de utpekade områdena är skyddade i form av 
vattenskyddsområden. Dessa kan komma att behöva 
utökas i framtiden om hot och risker ökas eller om 
behovet av vatten ökar. 

I första hand ska verksamheter eller anläggningar 
som kan medföra grundvattenpåverkan 
(kemikalieintensiv industri, lager och annan större 
hantering) inte placeras så att nuvarande vattentäkter 
eller grundvattenförekomster som är intressanta 
för kommande vattenbehov riskerar att förorenas. 
Om verksamheter eller anläggningar ändå måste 
förläggas inom dessa områden, krävs skyddsåtgärder. 
Exempelvis kommer det att krävas skyddsåtgärder om 
motorväg eller järnväg byggs ut vid grusåsarna söder 
om Strängsered. De främsta intressekonflikterna med 
dricksvattenintresset är jordbruksnäringen och större 
infrastrukturprojekt. Det gäller både vid anläggning 
av stora väg- eller järnvägsprojekt och vid drift, då det 
finns risk för olyckor med kemikalieutsläpp. 

Den allmänna dricksvattenförsörjningen inom 
Ulricehamns kommun omfattar cirka 15 400 
personer på 18 orter. Detta motsvarar 68 % av 

Luftkvalitet
Luftföroreningar kommer från biltrafiken, 
energisektorn och industriell verksamhet. De består av 
kemiska föreningar, metaller och förbränningspartiklar. 
För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer som 
reglerar de luftföroreningshalter som enligt lag inte 
får överskridas. Miljökvalitetsnormer i utomhusluft 
finns för kvävedioxid, partiklar (PM10), svavel, bly, 
kolmonoxid, arsenik, nickel, kadmium, krom, PAH och 
bensen. 

I Ulricehamn är trafiken den största källan till 
luftföroreningar. I avgaserna finns bland annat 
kvävedioxider, bensen och små partiklar från 
förbränning. Damm från vägar som virvlar upp 
innehåller också partiklar som uppstår när asfalt, 
däck och andra bildelar slits. Vid eldning med ved 
bildas också partiklar och dessutom förs mycket av 
partiklar hit med vindar från andra länder upp till 
70-80 %. Industri och verksamheter i kommunen 
bidrar också med utsläpp. Ulricehamn är medlem 
i luftvårdsförbundet Luft i väst som kartlägger 
luftföroreningar i länet. Dessa beräkningar visar att 
inga miljökvalitetsnormer förväntas överskridas inom 
kommunen. De högsta halterna kväveoxider återfinns 
på några vägsträckor med stora trafikmängder eller 
trånga gaturum som Rv40, och Bogesundsgatan. Även 
om miljökvalitetsnormen inte överskrids är det viktigt 
att luftutsläppen minskas. Luftkvaliteten bevakas 
kontinuerligt med återkommande mätningar.

Forskning visar att människors hälsa påverkas 
mer av luftföroreningar än man tidigare kunnat 
bevisa. Biltrafiken ökar vilket gör att luftutsläppen 
också kommer att öka. Därför bör insatser göras 
för att motverka denna trend. Se också stycket 
Miljökvalitetsnormer. 

Vatten
Vattenresurserna ska betraktas både som ett 
naturvärde och som en social och ekonomisk 
resurs. Vattenkartan illustrerar de intressen som har 
kopplingar till vatten på olika sätt. 

Dricksvattnet utgör en grund i den kommunala 
servicen. Enligt vattendirektivet ska alla större 
vattentäkter ha ett relevant skydd. De kommunala 
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Strandskydd
I kommunen omfattas totalt 82 sjöar av strandskydd. 
Det generella strandskyddet är 100 meter in mot land 
och lika långt ut i vattnet. Strandskyddet kan utvidgas 
till högst 300 meter om särskilda värden behöver 
skyddas. Länsstyrelsen arbetar för närvarande med att 
se över det utvidgade strandskyddet i länet.

300 meters strandskyddszon gäller för Åsunden, Yttre 
Åsunden och Tolken. 200 meter gäller för Mogden, 
Östra Marsjön, Stora Björken, Vinsarpssjön, Lönern, 
Vållern, Jogen, Nordsjön, Vallsjön, Lindshultasjön, 
Brängen, Strängseredssjön, Rånnavägssjön, 
Bystadssjön och Sämsjön. För övriga sjöar samt Ätran 
till och med Vinsarpssjön och Viskan till och med 
Mogden gäller 100 meter. 

Avlopp
Under perioden 1997-98 gjordes inventeringar av 
enskilda avloppsanläggningar. Efter det åtgärdades 
många av dem. Den genomsnittliga livslängden för de 
enskilda avloppsanläggningarna är 20 år.

Permanentning av fritidshusområden och stads-
utveckling påskyndar utbyggnaden av kommunala 
avloppsanläggningar. När dagvattenlösningar planeras, 
ska hänsyn tas till klimatförändringarna. Se stycket 
Dagvatten i kapitlet Robusthet. I vissa områden gäller 
särskilda bestämmelser för hur avloppsanläggningar 
ska utformas. De är markerade på vattenkartan 
och benämns ”Särskilda bestämmelser för avlopp”. 
Kommunen har ett särskilt ansvar när det gäller 
vatten och avloppsförsörjning.

Lag om allmänna vattentjänster:
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning 
eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom  
vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så 
länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän vatten- 
och avloppsanläggning.

kommuninvånarna. De allmänna huvudvattentäkterna 
med tillhörande distributionsområden presenteras 
i tabellen nedan. Samtliga av dessa har moderna 
vattenskyddsområden.

I vattenförsörjningsplanen har de resurser analyserats 
som utifrån Ulricehamns kommuns framtida 
exploatering och kommande vattenbehov kan 
tänkas vara intressanta att använda för den allmänna 
dricksvattenförsörjningen innan år 2050. Analysen 
baseras på en bedömning av parametrarna kapacitet, 
vattenkvalitet, hot och påverkan samt allmänna skydd. 

De grundvattenförekomster som bedöms vara 
intressanta är:
•	 Blidsberg – Ulricehamn
•	 Gällstad
•	 Köttkulla – Grönahög
•	 Strängsered – Köttkulla
•	 Åsunden – Yttre Åsunden

De sjöar som bedöms vara intressanta är:
•	 Sämsjön
•	 Tolken
•	 Åsunden

Borås kommun har tidigare uttryckt intresse för att 
använda Tolken som ytvattentäkt. Tolken ingår också 
i Viskans avrinningsområde. Därför ingår Tolken i det 
tertiära skyddsområdet för Öresjös vattentäkt.

Allmän vattentäkt Försörjningsområde Antal 
anslutna 
personer

Högagärde Vegby, Gällstad, 
Rånnaväg, Röshult, 
Hulu, Tvärred

2 300

Hökerum Hökerum 725

Hössna Hössna 130

Köttkulla Köttkulla 120

Marbäck Marbäck 450

Nitta Nitta 340

Torsbo Torsbo 120

Ulricehamn Ulricehamn, 
Timmele, Dalum, 
Blidsberg, Trädet

10 800

Älmestad Älmestad 195
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vandringshinder för öring och andra vattenlevande 
organismer. Kommunen medverkar med vattenråden 
i arbetet med lokala åtgärdsprogram. Exempelvis 
har kommunen medverkat i arbetet med skapandet 
av fiskvägar i Ätran och det håller på att tas fram 
en fiskevårdsplan för Åsunden. Ett hot mot den 
ekologiska statusen i Viskan är även den invasiva 
växten sjögull. Här har kommunen vidtagit åtgärder 
för att minska dess utbredning och om möjligt utrota 
förekomsten. 

Målet är att alla vattenförekomster i kommunen 
minst ska ha god status senast 2015. När det gäller 
Trehörningen får statusen inte sjunka. Många mindre 
vattendrag och sjöar är i dag inte klassade utan detta 
är ett pågående arbete som kommer att ge ett mera 
finmaskigt nät längre fram i tiden.

I kommunens översiktsplaner och detaljplaner ska 
miljökvalitetsnormerna beaktas så att planen verkar 
för målen. På vattenkartan redovisas skyddsområden 
för dricksvatten, områden med potentiella 
dricksvattenförekomster och områden med särskilda 
bestämmelser för avlopp med syfte att skydda vattnet. 
På kartan redovisas också föreslagen ny bebyggelse 
och infrastruktur för att belysa eventuella konflikter. 
För att statusen inte ska riskera att försämras, 
ställs det krav på hög skyddsnivå när det gäller 
fosfor för enskilda avloppsanläggningar inom 
strandskyddsområden och vissa vattendrag 
som inte har strandskydd. Detta ska motverka 
övergödning som bedöms vara det största hotet mot 
vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag. Då alla 
ytvattenförekomsterna har god kemisk status, har 
strandskyddets avgränsningar använts för krav på hög 
skyddsnivå men med kompletteringar där strandskydd 
har saknats. Med öppna dagvattenlösningar kan 
man få bättre kvalitet på dagvattenlösningar med 
exempelvis bevuxna dammar, översvämningsområden 
och slingrande diken. Se avsnitt om dagvatten 
i kapitlet om Robusthet. Växtlighet och lång 
uppehållstid binder föroreningar och hindrar dem 
från att nå vattendragen. Infiltration av dagvatten är 
många gånger en bra lösning om detta inte kolliderar 
med skyddet av grundvattnet.

Flertalet av områdena där bostadsbebyggelse föreslås 

Vindkraft
Det finns en antagen vindkraftsplan från september 
2013. En avstämning har gjorts mellan övriga intressen 
i samhället som framgår av översiktsplanen och de 
områden som pekats ut som vindkraftsområden. 
Riksintresse för vindbruk redovisas på riksintresse-
kartan, se stycket Energi.

Miljökvalitetsnormer

Luftkvalitet
För att bibehålla en god luftkvalitet är det biltrafikens 
påverkan som är viktigast att minska. Biltrafiken 
kan minskas genom att arbeta för en väl fungerande 
kollektivtrafik och goda möjligheter för fotgängare 
och cykeltrafik. Genom en medveten lokalisering 
av bostäder och service kan också behovet av att 
använda bilen minskas. Attitydpåverkan för ökad 
användning av kollektivtrafiken, bättre bilar och 
minskad dubbdäcksanvändning är andra åtgärder för 
att minska påverkan på luftkvaliteten från biltrafiken. 
En fortsatt fjärrvärmeutbyggnad och energisnålare 
hus minskar också utsläppen från ved- och oljeeldning. 
Den mesta oljeeldningen i Ulricehamns stad är 
redan ersatt. En indikerande mätning av partiklar i 
centrala Ulricehamn genomfördes hösten 2013. de 
uppmätta partikelhalterna var låga, ca en tiondel av 
miljökvalitetsnormen. (PM10) Luftkvalitetsmätningar 
genomförs i samarbete med luftvårdsförbundet Luft i 
Väst med mätningar bl a under säsongen 2013-2014. 
Tidigare mätningar av VOC (flyktiga organiska ämnen) 
och NO2 (kvävedioxid) har visat på halter under 
miljökvalitetsnormerna. Vid framtida planering kan 
kompletterande mätningar krävas.

Vattenkvalitet
I Ulricehamn har nästan alla vattenförekomster 
god kemisk status utom grundvattenområdet 
Köttkulla – Grönahög, då man har funnit 
bekämpningsmedelsrester i enstaka prov. När det 
gäller ekologisk status har våra sjöar och vattendrag 
minst god ekologisk status. Trehörningen på Komosse 
har klassningen hög ekologisk status. Den ekologiska 
statusen på sjöar och vattendrag är hög eller god 
förutom i Viskan, Tidan, Kolarebäcken, Lidan och 
Älgån, där statusen är måttlig. Orsaken till detta är i 
huvudsak hydromorfologin, vilket innebär att det finns 
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i riskklass 1 och nio områden som är klassade i 
riskklass 2. Inom de områden där riskklass 1 är 
angivet har det bedrivits sågverk med förekomst/ 
användning av doppkemikalier. Inom de områden där 
riskklass 2 är angivet har det bedrivits bl.a. kemtvättar, 
ytbehandlings- och drivmedelsverksamheter.

Kommunen bedriver tillsyn över förorenade 
områden och i samband med avslutning av 
miljöfarliga verksamheter, markexploatering m.m. 
ställs krav på att efterbehandlingsåtgärder vidtas. 
Beroende på var området finns kan kraven på 
efterbehandlingsåtgärderna variera. Arbetet har 
påbörjats med att ta fram en ny ”Handlingsplan 
gällande Förorenade områden”. Syftet med 
handlingsplanen är att kommunen långsiktigt planerar 
hur bl.a. tillsynsarbete och efterbehandlingsåtgärder 
ska bedrivas på dessa områden som är klassade 
som riskklass 1 och riskklass 2. Syftet med planen 
är att kartlägga, planera och vidta de åtgärder 
som krävs för att dessa områden ska uppfylla 
nationella miljömål med giftfria områden. 
Även i samband med exploatering och andra 
förändringar av markanvändningen ställs krav 
på att områden undersöks och vid behov vidtas 
efterbehandlingsåtgärder.

Kommentarer till förorenade områden
Här kommenteras alla de 15 områden med möjliga 
föroreningar, klass 1-2, som finns i kommunen enligt 
länsstyrelsens inventering. 

Följande fastigheter används idag som industrimark. 
Inga förändringar föreslås här i översiktsplanen. 
•	 Svarven 3 i Vist industriområde
•	 Maskinen 5 i Hesters industriområde
•	 Verkstaden 1 i Karlsnäs industriområde
•	 Ving 10:132 sågverksområdet i Hökerum
•	 Tälningarudorna 1:2 Strålin såg i Liared
•	 Humlered 3:1 i Torhult

Följande fastighet används idag för annat ändamål 
än ursprunglig användning som industrimark, ingen 
förändring föreslås i översiktsplanen. 
•	 Vegby 4:10

i strandnära lägen (5 av 10) är möjliga att ansluta 
till kommunalt avlopp. I de andra områdena för 
bostäder behöver man lösa avloppen gemensamt. 
Vissa av verksamheterna i strandnära lägen kräver 
kompletterande avloppslösningar vid expansion. För 
alla områden som ligger inom strandskydd gäller hög 
skyddsnivå, dvs bättre fosforrening. I större strandnära 
exploateringsområden kan särskilda dagvattenlösningar 
behövas till exempel vid större parkeringar. Riktlinjer 
för dagvatten i Ulricehamns stad finns i kapitlet 
Robusthet. I Ätradalen sammanfaller många intressen. 
Väg 40 och väg 46 är primära transportvägar 
för farligt gods. I Ätradalen finns också befintlig 
bostadsbebyggelse i flera samhällen, samt många 
befintliga verksamheter. Förutom utveckling enligt 
gällande detaljplaner, tillkommer enligt planförslaget 
endast ett verksamhetsområde i anslutning till befintlig 
industri söder om Timmele. Det innebär att riskerna 
för påverkan på grundvattnet i Ätradalen inte ökar 
nämnvärt. 

Föreslagna nya verksamhetsområden ligger utanför 
potentiella dricksvattenförekomster. 
Götalandsbanans påverkan på vattnet behöver bevakas 
vid fortsatt planläggning. Riskerna i driftskedet 
bedöms som mindre eftersom järnvägen är avsedd 
främst för persontrafik och inte för godstransporter. 
I kommunen finns inga större områden med 
markföroreningar, dock finns ett antal objekt 
som kräver åtgärder, som exempelvis gamla 
sågverksområden, nedlagda bensinstationer 
och handelsträdgårdar. Huvuddelen av de 
nedlagda bensinstationerna är idag sanerade. Vid 
detaljplaneläggning eller vid byggnation provtas och 
kartläggs potentiellt förorenade områden. 

Förorenade områden
I Länsstyrelsens inventering av förorenade områden 
som heter EBH-stöd, klassas förorenade områden i 
fyra riskklasser, där riskklass 1 är högsta riskklassen. 
Det som bedöms i inventeringen är risken för 
förorening och detta innebär således inte att områden 
faktiskt är förorenat. 

I Ulricehamns kommun finns det enligt EBH-stöd 
från januari 2014, sex områden som är klassade 
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•	 Baldersnäs 1. Ingår i stadsutvecklingsområdet 
Bronäs. Byggnaden har på senare tid sanerats och 
byggts om till bostäder. 

Följande fastighet är obebyggd:
•	 Älmestad, Pjukarp 4:1. Obebyggd mark. Ingen 

förändring föreslås i översiktsplanen.

Trafikbuller
För trafikbuller finns riktvärden framtagna som 
gäller vid nybyggnation av bostäder eller nybyggnad 
och väsentlig ombyggnation av trafikinfrastruktur 
i förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
2015:216. Förordningen gäller från 1 juni 2015.
•	 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad mätt som 

frifältsvärde. För mindre bostäder (högst 35 kvm)
gäller 60 dBA vid fasad.

Följande fastigheter berörs av planerad exploatering i 
översiktsplanen:
• Bogesund 1:92 vid Ätran. Ingår i 

stadsutvecklingsområdet Bronäs i centrala 
Ulricehamn. Även Järnvägsområdet kan beröras 
av förändringar. Delar av området har sanerats i 
samband med byggnation.  

•	 Kina 1 och Indien 6, kan beröras av 
kompletterande bebyggelse i centrala Ulricehamn.  

•	 Bogesund 1:54, ingår i stadsutvecklingsområde 
i centrala Ulricehamn, nära av kommunen 
föreslaget läge för resecentrum.  

•	 Strängsered 3:40 ingen förändring föreslås nu men 
kan påverkas av förändringar vid ombyggnation 
av väg 40 eller utbyggnad av Götalandsbanan. 

Miljökvalitetsmål vatten
Den ekologiska statusen på 
sjöar och vattendrag är hög 
eller god förutom i Viskan, 
Tidan, Kolarebäcken, Lidan och 
Älgån, där statusen är måttlig. 
Orsaken till detta är i huvudsak 
hydromorfologin, vilket innebär 
att	det	finns	vandringshinder	för	
öring och andra vattenlevande 
organismer.

I Ulricehamn har nästan alla 
vattenförekomster god kemisk 
status utom grundvattenområdet 
Köttkulla – Grönahög, då man har 
funnit bekämpningsmedelsrester i 
enstaka prov.
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av åtgärder som är möjliga att arbeta med. Lämpliga 
åtgärder kan sedan prövas i det aktuella fallet. .

Kan avsteg göras?
Avsteg från riktvärdet 55 dBA vid fasad kan göras om 
hälften av bostadsrummen är vända mot en sida där 
55 dBA genomsnittligt ljudnivå inte överskrids och 
där maxnivån 70 dBA kan göras med högst 10 dBA 
fem gånger per timme nattetid. 

Vid förändrad användning av befintlig byggnad ska 
minst ett bostadsrum vara vänt mot en sida där 55 
dBA genomsnittlig ljudnivå inte överskrids.

Avsteg från maxnivån på 70 dBA kan göras med 
högst 10 dBA fem gånger per timme nattetid.

Genomförda studier
Kommunen har genomfört två övergripande 
studier av trafikbuller. Den ena, som gjordes 2004, 
rör trafikbullersituationen längs huvudvägnätet i 
Ulricehamns tätort för år 2010. Den andra studien 
gjordes i samband med arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen för Gällstad 2008. Studien rör 
trafikbullersituationen längs de två länsvägarna i 
samhället år 2035 vid några olika framtidsscenarier.

Stora opåverkade och tysta områden
Större sammanhängande områden som inte är 
påverkade av eller som inte ska påverkas av stora 
exploateringar och som upplevs som tysta, föreslås på 
tre platser i kommunen. 

Särskilt intressanta natur- och kulturmiljövärden är 
andra kriterier som använts för att välja ut områdena. 
Syftet med områdena är att de ska vara attraktiva 
för den typ av friluftsliv och turism som efterfrågar 
ostördhet och tystnad. De kan också vara lämpliga för 
boende i ostörd miljö. Att spara större oexploaterade 
områden är också ett sätt att behålla handlingsfriheten 
att vid senare tillfälle utnyttja området samt att 
behålla lämpliga områden för jord- och skogsbruk 
och jakt. Större, sammanhängande oexploaterade 
områden har betydelse för de naturliga ekosystemen. 
Lämplig användning av områdena är friluftsliv, 
boende i mindre omfattning, verksamheter som inte 
är störande för omgivningen, jord- och skogsbruk, 

Prioriterade områden
Situationer, där motstående intressen mellan 
låga ljudnivåer från trafik för boende och ökat 
bostadsbyggande måste hanteras, uppstår främst i 
tätorten Ulricehamn och vid förtätning i centrum. 

Inom tätorten är ett större område längs 
Boråsvägen avsatt som ett utvecklingsområde 
för bostadsbebyggelse. Området har idag 
god kollektivtrafik, med busstationen som 
knutpunkt. Framöver kan även tillkomma 
järnvägskommunikationer i form av Götalandsbanan. 
För att säkerställa en god boendemiljö ur 
bullersynpunkt behöver stor vikt läggas på 
bullerfrågorna vid planeringen av området, bland 
annat när det gäller områdets trafikering och 
bostadsbyggnaders placering och utformning. 

Trafikbuller från den framtida Götalandsbanan 
behöver beaktas särskilt vid fortsatt planering. 
Bedömningar av möjlig bostadsbebyggelse inom 
kommunens utpekade utredningsområde för 
stationsläge och stadsutveckling görs utifrån aktuellt 
underlag och i samråd med Trafikverket. 

Hur	kan	vi	arbeta	med	trafikbullret?
En matris har tagits fram som ett första steg för att 
visa hur målkonflikten mellan god bebyggd miljö 
och målsättningen att öka mängden centralt belägna 
bostäder med närhet till service och kollektivtrafik kan 
hanteras. Matrisen är en sammanställning av möjliga 
åtgärder som går att använda sig av för att hantera 
trafikbuller utifrån förutsättningarna på olika platser. 
Några verktyg som man kan använda för att påverka 
trafikbuller är definierade; översiktsplan, detaljplan, 
bygglov, trafikföreskrifter, åtgärdsföreskrifter, mobility 
management (sådant som påverkar beteende och 
attityder). 

Matrisen är tänkt att användas i kommunens 
verksamhet som en översikt av hur bullerfrågan 
behöver hanteras och som en checklista. Vid ärenden 
gällande ny bebyggelse eller förändrad användning 
kan man utgå från de olika förutsättningarna som 
beskrivs i matrisen; gott om plats, begränsade ytor, ny 
bebyggelse, befintlig bebyggelse, okänd framtid/osäkra 
förutsättningar och sedan gå igenom de olika typer 
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för friluftsliv och turism. (Se också stycket Människan, 
Kulturverksamhet.)

•	 Årås/Kölingared med både kulturhistoriska 
värden och naturvärden.

•	 Grovare - Fänneslunda som framförallt är en rik 
kulturmiljö. 

•	 Komosse är en riksintressant naturmiljö. 

Riksintresseområdena för vindbruk som beslutades 
i december 2013 står i konflikt med en del av 
kommunens stora opåverkade och tysta områden. 

Miljöbalken 3 KAP 2 § MB: Stora mark- och 
vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är 
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp 
i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. 

Materialförsörjning
Det finns ett fåtal befintliga grus- och bergtäkter 
och några som är på väg att etableras. Befintliga 
och möjliga bergtäkter visas på planförslagskartan. 
Vid avgränsningen av stora opåverkade områden 
har befintliga och möjliga lägen för bergtäkter varit 
ett av kriterierna för att välja bort en plats som 
opåverkad.  Flera bergtäkter har tillkommit på andra 
platser än de som inventerats som möjliga framtida 
täkter. Därför finns det en risk för en intressekonflikt 
mellan de stora opåverkade områdena och bergtäkter. 
Underlag gällande natur- och kulturmiljö krävs vid 
tillståndsprövning av bergtäkter.

Energi
Under avsnittet Energi- och klimatstrategi senare i 
dokumentet beskrivs energidelen av planförslaget 
mer. Kommunen kan i framtiden profilera sig 
som energikommun med tanke på att det under 
planperioden finns potential för energiproduktion 
som är minst dubbelt så stor som kommunens 
eget energibehov. Vi främjar lokal miljöanpassad 
produktion av energi för el, värme och bränsle 
genom att stötta nätverk av företag, föreningar 
och medborgare som deltar i omställningsarbetet. 
Med vindkraftsplanen underlättar vi dessutom 
vindkraftsetableringar. Vi arbetar för att öka 
medvetenheten hos hushåll och näringsliv om att 

jakt och annan verksamhet som endast är tillfälligt 
störande.  Exempel på användning som inte är lämplig 
i dessa områden: ny bebyggelse i större omfattning, 
större industrietableringar, vindkraftparker, större 
vägar och järnvägar, stora kraftledningar och 
bergtäkter. Mindre anläggningar som används 
periodvis, så att de inte utgör ständiga bullerkällor, 
tillåts.

Ett tyst område har en ljudnivå understigande 30 
dBA från olika typer av samhällsbuller. Vi använder 
samma definition för ljudnivån för tysta områden 
som Länsstyrelsen i rapporten: Tysta områden i 
Västra Götalands län 2001:18. Det minsta område 
som kommunen pekar ut är över 5000 hektar stort.
(Att jämföra med Länsstyrelsens rapport, där endast 
områden över 2000 hektar togs med.)

Vid avgränsningen av de stora opåverkade och tysta 
områden har följande avstånd till verksamheter 
använts (samma som i Länsstyrelsens rapport Tysta 
områden i Västra Götalands län 2001:18.). Där de 
utpekade områdena angränsar till bullrande eller 
visuellt störande verksamheter, har avståndet anpassats 
efter buffertzonerna. 

•	 Skjutbanor: Buffertzon på 1 500 m
•	 Sågverk: Buffertzon på 500 m
•	 Bergtäkter: Buffertzon på 1 000 m
•	 Vindkraftverk: Buffertzon på 1 500 m utanför 

gräns i vindbruksplan.
•	 Vägar: enligt länsstyrelsens karta för vägbuller. 
•	 Järnväg: Ingen buffertzon har använts eftersom 

läget för en ny järnväg är mycket osäkert. 
Inga stora opåverkade områden går in i 
förstudieområdet för Götalandsbanan. 

•	 Motorbana+skjutbanor i Vist: Buffertzon på 3 
000 m

De tre områden i kommunen som pekas ut som 
stora, opåverkade och tysta områden består av tre 
värdekärnor och ett sammanhängande område kring 
dessa värdekärnor. Värdekärnorna är områden där den 
tysta och rofyllda miljön tillsammans med natur- och 
kulturmiljövärden utgör huvudattraktionen på platsen. 
Värdekärnorna fungerar också som samlingspunkter 
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och tysta områden.

Avfall
Vi arbetar i första hand för att minska avfallsmängden 
till exempel genom medvetna val vid inköp och 
genom återanvändning. Det avfall som finns ska 
kunna sorteras på ett enkelt sätt och återvinnas i så 

stor utsträckning som möjligt.

spara energi med en målsättning att effektivisera 
elanvändningen med 15 % från år 2009 till 2030. 
Energi- och klimatrådgivaren har en viktig roll 
att stötta i effektiviseringsarbetet. Vi arbetar 
för ett genomförande av järnvägsutbyggnad 
– Götalandsbanan och utveckling av annan 
kollektivtrafik, ökad andel gång- och cykeltrafik 
samt andra miljöanpassade lösningar för 
att minska bilåkandet. Vi ska fortsätta med 
utbyggnaden av fjärrvärmenätet. Vi ska arbeta 
för att möjliggöra fjärrvärmeanslutning för 
befintlig bebyggelse. I nybyggnadsområden ska 
fjärrvärme vara förstahandsvalet. För att ha 
kapacitet för energiförsörjning av befintlig och 
ny bebyggelse, behöver flera olika alternativ 
utredas för produktion av fjärrvärme, bland annat 
kraftvärme, som innebär produktion av både och 
värme och el. En vindkraftsplan har tagits fram. De 
utpekade vindkraftsområdena redovisas även här. 
Energimyndighetens riksintresseanspråk redovisas 
på en separat karta. Den kommunala verksamheten 
ska vara en föregångare i omställningsarbetet. I 
miljömålen står att kommunens verksamheter ska 
vara fossilbränslefria 2015 både vad gäller fastigheter 
och transporter. I energieffektiviseringsstrategin finns 
förslag på energieffektiviseringsmål på 25 % från 
2009-2020 både vad gäller fastigheter och transporter. 
Lag om kommunal energiplanering 3 §: I varje 
kommun skall det finnas en aktuell plan för tillförsel, 
distribution och användning av energi i kommunen. I 
en sådan plan skall finnas en analys av vilken inverkan 
den i planen upptagna verksamheten har på miljön, 
hälsan och hushållningen med mark och vatten och 
andra resurser. Planen beslutas av kommunfullmäktige. 
Lag (1998:836).

Följande riksintresse finns för energi:
•	 Riksintresse för vindbruk enligt beslut av 

Energimyndigheten från 2013-12-16. 

Kommunens förslag är att inte peka ut några 
riksintresseområden i Ulricehamns kommun 
eftersom de föreslagna områdena i kommunens 
vindkraftsplan är relativt små. Riksintresseområdena 
stämmer inte överens med kommunens beslutade 
vindkraftsområden. Vissa av riksintresseområdena är 
också i konflikt med kommunens stora opåverkade 
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ATT ARBETA MED TRAFIKBULLER 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
 
METODER 
ÅTGÄRDER 
 

 
 
Gott om plats 

 
 
Begränsade ytor 

 
 
Ny bebyggelse 

 
 
Befintlig bebyggelse 

 
 
Osäkra förutsättningar,  
ofärdiga planer 

ÅTGÄRDER PÅ BULLERKÄLLA 
 

Minska trafik ÖP DP  
Disponera om ytor så att gående, 
cyklister och kollektivtrafik får gott om 
plats och attraktivt utformade stråk.  
Väl tilltagna parkeringsytor där trafiken 
inte stör för att minska trafiken på 
andra platser.  

ÖP DP TF MM 
Trafiken kan minskas under delar av 
dygnet. Avgifter, avstängning för vissa 
trafikslag. Beteendeförändringar. 
Förbättra gång- och cykelförbindelser 
och prioritera kollektivtrafikens 
framkomlighet. Parkeringshus.  

ÖP DP 
Trafiken ökar vid nyexploatering men 
man kan planera för välfungerande gång-
cykel- och kollektivtrafik för att minska 
trafikökningen.  
Bygga i lägen där transportbehovet är 
litet och i kollektivtrafikstråk.  

ÖP DP  
Utveckla gång- cykel- och kollektivtrafik.  
Kompletterande bebyggelse eller 
förändrad användning kan ge korta resor 
till viktiga målpunkter.   

ÖP MM 
Arbeta för långsiktiga målsättningar. 
Beteendeförändringar över tid.  

Styra trafikflöden ÖP DP 
Nya vägar som avlastar bullerutsatta 
miljöer kan prövas om det är 
kostnadseffektivt.  
 

ÖP DP 
Styra över trafikflöden inom befintliga 
vägar/gator, så att störningarna 
minimeras. Koncentration på få 
stråk/utspridning? 

ÖP DP 
I helt nya exploateringsområden kan 
trafikflödena styras från början på ett 
önskvärt sätt.  
Påverkan från befintliga vägar måste 
också hanteras, samt den trafikökning 
som själva exploateringsområdet ger på 
befintliga vägar.  

ÖP DP TF 
Förändringar av trafiksystemet, nya eller 
borttagna förbindelser, inriktning för 
utvecklingen. I detaljplaner regleras vissa 
åtgärders genomförande, som nya gator, 
gc-vägar, utformningen av allmän plats. 
Hastigheter, enkelriktningar, 
genomfartstrafik med mera.  
 

ÖP DP 
Reservera mark för nya 
transportlösningar. Förändra befintliga 
trafikmiljöer för ny användning stegvis.  
Framtidsscenarier.  
 

Hastigheter ÖP DP TF HP 
Införa gångfartsområde eller 
trafikdämpande åtgärder. 

ÖP DP TF HP  
Hastighetsdämpande åtgärder är särskilt 
användbara när ytorna är begränsade.  
Införa gångfartsområde eller 
hastighetsdämpande åtgärder.  

ÖP DP TF HP  
Införa gångfartsområden eller 
trafikdämpande åtgärder. 

ÖP DP TF HP  
Göra helhetsbild av önskvärda 
hastigheter. 
Reglera hastigheter.  
Införa gångfartsområden eller 
hastighetsdämpande åtgärder.  

 

ÅTGÄRDER BYGGNADER 

Byggnaders placering ÖP DP BL 
Byggnader kan placeras med tillräckligt 
avstånd från bullerkällan.   

ÖP DP BL 
Byggnader kan placeras så att det bildas 
tystare miljöer för utevistelse.  

ÖP DP BL 
Ny bebyggelse kan placeras så att god 
ljudmiljö uppnås. 
Anpassa användning efter ljudmiljö.   

ÖP DP BL 
Kompletterande bebyggelse kan skärma 
av buller i befintlig bebyggelse.  

ÖP DP BL 
Inte bygga i lägen som kan bli 
bullerutsatta i framtiden. Lämna 
möjligheter för att göra åtgärder.   
Avgränsa områden där avvikelser från 
bullerriktlinjer kan göras.  
Framtidsscenarier: Alternativa möjligheter 
kan belysas och troliga och önskvärda 
scenarier kan användas för att kunna ta 
ställning till aktuella frågor. 

Byggnaders planlösning ÖP DP 
Byggnaden placeras långt från 
bullerkälla.  

DP BL 
Sovrum vänds mot tyst sida.  

DP BL 
Planlösningen anpassas för god ljudmiljö 
från början.  

BL 
Vid förändrad användning eller 
ombyggnation kan planlösningen 
anpassas efter ljudmiljön.  

 

Fönster  BL  
Rikta fönster så att buller minimeras. 
Göra avskärmningslösningar för fönster.  

BL  
Välja bra fönster.   

BL ÅP  
Byta ut fönster. Bidrag till fönsterbyte.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
 
METODER 
ÅTGÄRDER 
 

 
 
Gott om plats 

 
 
Begränsade ytor 

 
 
Ny bebyggelse 

 
 
Befintlig bebyggelse 

 
 
Osäkra förutsättningar,  
ofärdiga planer 

ÅTGÄRDER MELLAN BULLERKÄLLA OCH BYGGNAD 
 

Avstånd Lämna avstånd till bullerkälla.   Stor möjlighet att reglera avståndet 
mellan bullerkälla och byggnaders 
placering.  
Begränsade möjligheter för enstaka hus 
inne i befintlig bebyggelse. 

 ÖP 
Reservat kan avsättas i en övergripande 
plan.  

Avskärmning DP BL  
Bullervallar, terrängmodellering 
byggnader som avskärmar buller.  

DP BL ÅP  
Plank, glasväggar 

ÖP DP BL  
Alla typer av avskärmning kan övervägas. 
Lättare att välja mer kostnadseffektiva 
lösningar. 

ÅP  
Plank, vallar, byggnader som avskärmar 
buller 

 

Dämpande material ÖP DP  
Grönytor i större omfattning.  

ÅP  
Val av material för gatubeläggning. 
Grönytor.  

 
Val av material för gatubeläggning. 
Grönytor. 
 

ÅP 
Val av material för gatubeläggning. 
Grönytor. 
 

 

Växtlighet ÖP DP BL 
Val av lägen där växtlighet kan 
användas, grönstruktur, bevarande av 
befintlig vegetation. Fastställa typ av 
växtlighet och vem som ska stå för 
genomförande och skötsel. Följa 
detaljplanens bestämmelser. Mer 
detaljerade utformningsfrågor kan 
diskuteras.  
Kan användas som ett komplement till 
andra åtgärder, främst för att 
upplevelsen av miljön ska bli bättre.  

ÖP DP BL 
På samma sätt som där det är gott om 
plats men i begränsad omfattning.  

ÖP DP BL 
Stora möjligheter finns att föreslå 
lösningar där trafikbullret hanteras från 
början och kombineras med lösningar 
som inkluderar växtlighet. Vid enstaka 
byggnader inne i befintlig bebyggelse 
måste man förstås utgå från de 
möjligheter och begränsningar som finns 
på platsen. 

ÖP DP BL 
Möjligheterna att arbeta med växtlighet 
är helt beroende av platsens 
förutsättningar. Det kan finnas små eller 
stora möjligheter att använda växtlighet i 
kombination med andra åtgärder.  

 

 

ÖP  Översiktsplan, även trafikstrategiskt arbete 

DP  Detaljplan 

BL  Bygglov 

TF Trafikföreskrifter 

ÅP  Åtgärdsprogram (åtgärder mot buller i befintliga miljöer) 

MM Mobility management (åtgärder som påverkar beteende och attityder) 

HP Hastighetsplan 
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Samhällsviktiga verksamheter
Vissa verksamheter är av särskild betydelse för 
befolkningens liv och hälsa samt samhällets 
funktionalitet och är därför nödvändiga eller mycket 
väsentliga för samhällets förmåga att förebygga, 
motstå och hantera extraordinära händelser och kriser. 
Varje sådan verksamhet bör därför vara så robust att 
den alltid kan fortgå, åtminstone på en miniminivå, 
oavsett händelser eller tillstånd i samhället. 
Kommunen har i risk- och sårbarhetsanalysen från 
2011 beslutat att arbeta med följande områden 
för att genom förebyggande, begränsande och 
förmågehöjande åtgärder kunna skapa en tryggare 
och säkrare kommun: 

Robusthet
Robusta samhällsstrukturer gör oss mindre sårbara. 

Vision för fokusområde: Vi har byggt upp robusta strukturer i 
samhället. Det ger en långsiktigt hållbar utveckling och minskar 
sårbarheten vid störningar och omvärldsförändringar. 

Samhällsviktiga verksamheter som alltid ska kunna 
upprätthålla sin verksamhet, åtminstone med en 
miniminivå:
•	 tillgång till livräddande resurser i samhället
•	 vatten
•	 värme
•	 el 
•	 tele och datakommunikation

Andra områden som prioriteras: 
•	 Samhällsplanering; trygghetsaspekter, känsla 

av trygghet, hänsyn till risker (farligt gods, 
brandfarlig vara, miljöföroreningar, det förändrade 
klimatets påverkan på samhället).
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•	 I stycket Robusthet, dagvatten finns det riktlinjer 
för dagvattenhantering, som bland annat handlar 
om hur problem med stora mängder dagvatten 
kan förebyggas.  

•	 Fortsatt utbyggnad av robusta system, till 
exempel genom nedgrävning av el- och 
teleledningar.  

•	 Möjlighet till olika sorters energiproduktion, 
baserad på lokala resurser. 

•	 Riktlinjer för hur närområdet vid planerad 
sträckning för hur järnvägen ska hanteras.  

•	 Riskhanteringsprocessen ska beaktas vid 
detaljplaneläggning inom 150 meter från farligt 
gods-leder.  

•	 Strävan efter samverkan och samordning inom 
alla områden. 

•	 Effektiv användning av resurser.  

•	 Vägar där det kan bli framkomlighetsproblem 
på grund av översvämningar är markerade på 
Vatten-kartan.  

•	 Det kan uppstå ett ökat behov av kylning vid 
värmeböljor. Energi- och kostnadseffektiva 
lösningar bör studeras.  

•	 Gröna korridorer, stepping stones och 
fauna-passager är exempel på verktyg som 
kan användas i planeringen för att skapa en 
robust grönstruktur som är mindre känslig för 
klimatförändringar. Exempel på naturtyper 
i kommunen med särskild betydelse för den 
biologiska mångfalden är lövskogarna kring 
Åsunden, stäppartade torrängar i Ätradalen och 
Hössnadalen, rikkärr och sumpskogar. 
 
 

•	 Förebygga och hantera trafikolyckor. 

•	 Förhindra, begränsa och hantera fallolyckor. 

•	 Kommunalteknisk infrastruktur prioriteras i att 
skapa robusta lösningar. 

•	 Säkra robustheten i dricksvattenförsörjningen. 

•	 Kommunens IT-system, 
informationssäkerhetsarbete.  

•	 Långsiktig plan för att möta ett förändrat klimat. 
Klimatanpassad översvämningsberäkning. 

•	 Samhällsinriktad suicidprevention. 

•	 Sociala risker med fokus på tidigt förebyggande 
arbete med barn och unga. 

•	 Förebyggande arbete mot mobbing/trakasserier 
och identifiering av stödbehov för elever.

Enligt energi- och klimatstrategin behöver kommunen 
arbeta mer inom följande områden på grund av de 
konsekvenser som klimatförändringarna kan leda till: 
teknisk försörjning, biologisk mångfald och ras- skred 
och översvämningsrisker.

Förslag för minskade risker
Förslag i planen som minskar risken för kriser eller 
minskar skadeverkningarna av dem: 
•	 Regionalt samarbete. 

•	 Nya verksamhetsområden planeras i lägen med få 
konflikter.  

•	 Upprätthållandet av ett robust vägnät 
och utbyggnaden av ett robust digitalt 
kommunikationsnät.  

•	 Skydd av befintliga och potentiella vattentäkter. 
(Se Resurser, Miljökvalitetsnormer, Vatten) 
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2. Täktverksamhet; 500 m rekommenderat 
skyddsavstånd i normalfallet. 

3. Sågverk; 400 m rekommenderat skyddsavstånd i 
normalfallet. 

4. Småindustriområde; 200 m rekommenderat 
skyddsavstånd i normalfallet. 

5. Plastindustrier; främst termoplasttillverkare, 200 
m rekommenderat skyddsavstånd i normalfallet. 

6. Bensinstation/ bilverkstad med lackering; 100 m 
rekommenderat skyddsavstånd i normalfallet. 

7. Gummiverkstad/ bilverkstad utan lackering; 50 
m rekommenderat skyddsavstånd i normalfallet.

Vid planläggning och bygglovsprövning av 
bostadsbebyggelse används också Boverkets 
vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller 
2015:21. Vägledningen kan även användas vid skolor, 
förskolor och vårdlokaler.

Enligt vägledningen kan tre olika zoner användas för 
planläggning av bostadsbebyggelse i områden som är 
utsatta för industri- eller annat verksamhetsbuller:

I zon A bör bostadsbebyggelse kunna accepteras i 
planering och bygg-lovgivning utan bulleranpassad 
utformning av bebyggelsen. 

I zon B bör bostadsbebyggelse kunna accepteras 
förutsatt att tillkom-mande bostadsbebyggelse får 
tillgång till en ljuddämpad sida och att byggnaderna 
bulleranpassas. 

I zon C är Boverkets bedömning att ljudnivåerna 
är för höga för att området ska vara lämpligt för 
bostadsbebyggelse och bostäder bör därför inte 
accepteras.

•	 Människors lika värde och möjlighet till 
delaktighet lyfts fram som viktiga aspekter på 
övergripande nivå.  

•	 Ökad tillgänglighet med fungerande 
kollektivtrafik, ett robust vägnät, ett 
sammanhängande gång- och cykelvägnät, en 
ökad andel tillgänglighetsanpassade bostäder, 
tillgängliga offentliga miljöer och tillgänglig digital 
information. 

•	 Vid en medveten utformning av nya och befintliga 
bebyggelsemiljöer enligt de riktlinjer som anges i 
planen uppnås ökad trygghet i den byggda miljön. 

•	 Gårdar i Sverige spärrades under åren 1916-1961 
på grund av mjältbrandsutbrott bland gårdens 
djur. Djur som dött av mjältbrand grävdes 
ner i anslutning till gårdarna. Det finns en 
kartläggning av mjältbrandsgravar som Miljö och 
samhällsbyggnad har tillgång till. Grävning på de 
platserna ska undvikas. Det gäller främst de gårdar 
där mjältbrand har förekommit och som på grund 
av det har varit spärrad under perioden 1940-
1961. Äldre gravar utgör ingen smittrisk längre. 
(Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt) 

•	 I fördjupningen av översiktsplanen för 
Ulricehamns stad redovisas översvämningsnivåer 
och skredrisker. Skredriskområden har inte 
identifierats på fler platser i kommunen. 

Riktvärden för skyddsavstånd mellan 
verksamheter och bostäder: 
Vid planering är rekommendationen att som 
utgångspunkt använda sig av de skyddsavstånd som 
anges i ” Bättre Plats för arbete”, Allmänna råd 1995:5.  
Dessa skyddsavstånd anger normalfall.
Skyddsavstånden avser avstånd mellan verksamheten 
och bostäder. 

Några olika exempel på angivna skyddsavstånd för 
normalfall:
1. Verkstadsindustri; 1000 m-50 m rekommenderade 

skyddsavstånd, stor verksamhetsvariation. 
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Riktlinjer för järnväg och farligt gods 
I Ulricehamns kommun är riksväg 40 och riksväg 46 

primära rekommenderade transportvägar för farligt 

gods. Utbyggnaden av väg 40 i ny sträckning innebär 

att riskerna kring leden minskar på många platser, 

särskilt i Ulricehamns stad. Det kvarstår konflikter 

mellan farligt godstransporter i samhällena i Ätradalen 

längs väg 46. Den gamla väg 40 (väg 1704 mellan 

Ulricehamnsmotet och Hökerumsmotet) kommer 

att användas som sekundärväg för trafiken på väg 40 

vid avstängning av tunneln. Vid de tillfällen då väg 40 

kommer att stängas kommer den gamla väg 40 även 

att användas för omledning av farligt gods. 

• Vid ett detaljplaneärende för mark inom 150 

meter från prioriterad väg för farligt gods: väg 40 

och väg 46, samt längs väg 1 704 (gamla väg 40) 

mellan Ulricehamnsmotet och Hökerumsmotet 

tas kontakt med den lokala räddningstjänsten. 

Då görs en bedömning av behovet av eller 

detaljeringsgraden i riskhanteringsarbetet. 

(Riskhantering i detaljplaneprocessen - Riskpolicy 

för markanvändning intill transportleder 

för farligt gods, Länsstyrelserna Skåne län, 

Stockholms län, Västra Götalands län, 2006) 

• Det är inte klarlagt vilka skyddsavstånd som 

ska gälla för bebyggelse längs de planerade 

höghastighetsjärnvägarna. Frågan måste 

behandlas och stämmas av mellan kommunen 

och Trafikverket i det fortsatta planeringsarbetet. 

Riktvärdet för vibrationer i bostad inomhus i 

Byggnadsftitt av~t~nd S.O m 

.. 
o 

Byggnadsftitt av~t~nd 3-0 m 

Primär rekomen de rad t ra n~po,rtväg 

fö( farligt gods 

Robu~t v~gnät 

Ö v€ ~v.lmnlngsri~k ~om p.l~erkar 

välltrafik 
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Geologiska förhållanden och ras/
skredrisker
Ulricehamns kommun ligger i sin helhet över högsta 
kustlinjen och har en jordmån i huvudsak bestående 
av tunna moränmarker på berg. Moränens mäktighet 
kan vara större i dalgångarna. I dalgångarna finns 
även isälvsavlagringar med olika mäktighet. Moränen 
har erfarenhetsmässigt normalt medelgod till god 
bärighet. I kommunen har det även funnits issjöar 
upp till ca 250 m över nuvarande havsyta, med 
svallsediment och tunna lerlager på sina ställen. 
Dalgångarna; Ätran, Hössna samt Tidan/Jälmån löper 
i stort nordsydliga sträckningar. Viskan har en mera 
öst-västlig sträckning i kommunen. 

Ätradalens nedre delar samt vikarna kring Åsunden 
har mer komplext avsatta sediment med glaciallera 
och svämsediment. Räddningsverket har 2004 låtit 
utföra en översiktlig stabilitetskartering KD14157 
för Ulricehamns kommun. Denna täcker in de 
områden som är bebyggda och kan antas ha risk 
för stabilitetsproblem. Det undersökta området 
omfattar Ulricehamns centrum, Bronäs, Karlsnäs 
och delar av Villastaden/Brunnsnäs. Bronäs och 

rum för sömn och vila ska ej överstiga 0,4 mm/s 
vägd RMS.  

Riktlinjer för bebyggelse längs väg
För objekt som inte ligger inom detaljplan och 
som inte kräver bygglov gäller enligt väglagen en 
tillståndspliktig zon på minst tolv meter från en väg. 
Där det om möjligt inte ska finnas byggnader eller 
andra anordningar som kan äventyra trafiksäkerheten 
och framtida funktion.  Då detaljplanen upprättas 
ska kommunen samråda med Trafikverket och det 
byggnadsfria avståndet säkerställas genom till exempel 
prickmark eller naturmark. Länsstyrelsen kan, om 
det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, 
föreskriva att avståndet ökas högst till 50 meter. 
För riksväg 40 har Länsstyrelsen beslutat att det 
byggnadsfria avståndet  ska vara 50 meter, för riksväg 
46 och väg 157 utanför tätorten gäller 30 meter. 
Område som beskrivs av länsstyrelsens beslut enligt 47 
§ väglagen kan säkerställas som bebyggelsefritt även 
inom detaljplanelagt område, exempelvis genom att det 
avsätts som prickmark eller naturmark. Ett alternativ 
kan vara att i detaljplanen föreskriva andra åtgärder 
som uppfyller trafiksäkerhetskraven.

Teckenförklaring

Fyllning

Vatten

Organisk jordart Ytor

Isälvsmaterial Ytor

Sand Ytor

Svämsediment Ytor

Morän Ytor 0 5 102,5 Kilometer

¯

Berg

Lera

Teckenförklaring

Fyllning

Vatten

Organisk jordart Ytor

Isälvsmaterial Ytor

Sand Ytor

Svämsediment Ytor

Morän Ytor 0 5 102,5 Kilometer

¯

Berg

Lera
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särskilt. Även effekterna av ett förändrat klimat 
behöver beaktas. Översvämningsriskerna och åtgärder 
som görs för att säkra bebyggelse gentemot höga 
flöden, såsom uppfyllnader av marknivån kan påverka 
stabilitetsförhållandena.

På höjden öster om staden vid Rönnåsen finns det 
organiska jordar. Dessa har dålig bärighet och kan 
begränsa exploatering om lagren är djupa. Detta 
område kommer att undersökas i fält för att kunna 
bedöma de geotekniska förutsättningarna bättre.
Resultatet från undersökningarna kan innebära att de 
föreslagna verksamhetsområdenas avgränsningar kan 
behöva ändras. 

Radon
Radon beaktas i samband med detaljplaneläggning 
och i samband med bygglov för bostäder och lokaler 
för skolor och förskolor. Vid nybyggnation får 
årsmedelvärdet av radon inte överstiga 200 Bq/m3 
enligt Boverkets byggregler. För radon finns särskilda 
delmål inom miljökvalitetsmålet för god bebyggd 
miljö antagna:

•	 Radonhalten i skolor och förskolor skall vara 
lägre än 200 Bq/m3 senast 2010

•	 Radonhalten i bostäder skall vara lägre än 200 
Bq/m3 senast 2020

Karlsnäs är utredningsområden för stationsläge för 
Götalandsbanan och för stadsutveckling.
Undersökningen kunde konstatera att det inom större 
delen av utredningsområdet är tillfredsställande goda 
stabilitetsförhållanden. Det var mycket små områden 
direkt i anslutning till Ätran och Brunnsbäcken 
som hade stabilitetsproblem. Områdena visas på 
dagvattenkartan i avsnittet Dagvatten. Dessa små 
områden kan troligtvis undvikas vid exploatering. 
Riskområdena består av höga brinkar av sand och 
silt på lera. I de tidigare genomförda översiktliga 
beräkningarna har schablonvärden använts för hur 
mycket marken kommer att belastas av vägar och 
bebyggelse. När förändringar görs i lastförhållanden 
kan det påverka stabilitetsförhållandena. När mer 
konkreta planer finns för exploateringen, som 
höghastighetsbana och byggnaders höjder och 
placering, bör de tidigare beräkningarna därför 
verifieras utifrån aktuella planer. 

Inför detaljplaneläggning krävs geotekniska 
utredningar som underlag. De delar som redan 
identifierats som riskområden behöver då beaktas 



PLANFÖRSLAG 57

ligger också i en brant sluttning mot sjön Åsunden, 
vilket innebär att dagvattenhanteringen blir särskilt 
viktig. Kartan Dagvatten visar dagvattensystemet 
för de olika delavrinningsområdena, befintliga 
dagvattendammar och -magasin, riskobjekt, kända 
översvämningspunkter. Några parkområden som 
kan vara lämpliga att använda för att hantera större 
vattenmängder genom att vattnet leds dit, har 
identifierats och redovisas på kartan. Analysen kan 
utvecklas och göras mer detaljerad i kommande 
arbeten.

På kartbilden har några vägavsnitt som riskerar att 
översvämmas, markerats för att visa på de störningar 
som kan uppkomma för transporter. I fördjupningen 
av översiktsplanen för Ulricehamns stad finns en 
karta som visar de nivåer där kommunen har tagit 
beslut om villkor för bygglov. För övrigt är det 
några sommarstugeområden som delvis ligger lågt i 
förhållande till vattennivån i respektive sjö.

Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun 
har med tanke på översvämningsrisken och med en 
uppskattad effekt av klimatförändringarna beslutat:

•	 Att inte bevilja bygglov för nya bostäder, kontor 
eller annan känslig bebyggelse, på lägre liggande 
mark än 166,5 meter över havet vid Åsunden, 
Yttre Åsunden samt Sämsjön. Viss komplettering 
i form av förråd, bryggor och liknande kan dock 
få ske. 

•	 Att inte bevilja bygglov för nya bostäder, 
fritidshus, industrier, kontor eller annan känslig 
bebyggelse med en lägre färdig golvhöjd än 
+193,50 runt sjön Mogden.

Dagvatten

Riktlinjer för dagvattenhantering
Kommunen har en övergripande skyldighet att 
(inom planlagt område) se till att den naturliga 
vattenbalansen uppnås längs med hela kedjan från 
den plats nederbörden faller till dess vattnet når 
recipienten.

Elektromagnetiska fält 
Det finns inga gränsvärden vad gäller 
elektromagnetiska fält. Enligt försiktighetsprincipen 
bör man vid planering eftersträva en utformning 
och placering som begränsar exponeringen. 
Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer är 
att man ska undvika att placera nya bostäder, skolor 
och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 
magnetfält. Som exempel kräver en 40 kV ledning 
ett avstånd på15-20 meter för att magnetfältet ska 
komma under 0,4 μT. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 
socialstyrelsen m fl)

Översvämning
De områden i kommunen som drabbas eller riskerar 
att drabbas av översvämningar är relativt begränsade. 
Många bebyggda områden ligger högt i terrängen och 
flera vattendrag har sina källflöden i kommunen, vilket 
innebär att vattennivåerna inte förändras så dramatiskt 
här. En kartering som visar hur klimatförändringarna 
påverkar vattennivåerna i Ätrans och Viskans 
vattensystem har utförts som en komplettering 
till  tidigare framtagen översvämningskartering. 
Resultatet redovisas på de kartor där aktuella 
vattenförekomster berörs; på kartbilden Dagvatten 
i planbeskrivningen samt på kartorna för LIS-
områden. Det är nivån för 200-årsflöde som 
redovisas på kartorna. Enligt handboken Stigande 
Vatten ska inga permanentbostäder byggas 
under den nivån. När det gäller LIS-områdena 
begränsas området i Fästeredssund med anledning 
av risk för höga flöden. I utredningsområdet för 
stationsläge och stadsutvecklingsområdena i centrala 
Ulricehamn föreslås stadsbebyggelse med bland 
annat bostäder i vissa områden som ligger under 
gränsen för 200-årsflöde. Områdena är av största 
vikt för Ulricehamns utveckling och kvarstår därför. 
I dessa områden krävs att uppfyllnader görs för 
att tillkommande bebyggelse inte ska ligga för lågt. 
Översvämningsriskerna och geotekniska frågor 
behöver hanteras i det fortsatta planeringsarbetet, 
se stycket om Geologiska förhållanden och ras/
skredrisker. 

En analys enligt handboken Stigande vatten har 
gjorts för Ulricehamns stad, där den största delen av 
exploateringen i kommunen kommer att ske. Staden 
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•	 I vattenskyddsområden gäller särskilda 
föreskrifter. Infiltration av dagvatten får inte ske 
om det finns risk för förorening av vattentäkten. 

•	 Vid ny- eller ombyggnation av parkeringsplatser 
och större vägar ska dagvattenhanteringen 
utformas så att föroreningarna i vattnet avskiljs. 
Vid anläggande eller större åtgärder vid 
parkeringsanläggningar med 20 parkeringsplatser 
eller mer, ska alltid dagvattenrening anordnas.

Dagvattenutredningar 
•	 Dagvattenutredningar ska alltid utföras i 

samband med upprättandet av nya detaljplaner. 
Undantag medges endast om det föreligger 
särskilda skäl och avgörs i samråd med 
Ulricehamns Energi AB 

•	 Dagvattenutredningen ska redovisa 
dagvattenflöden/mängder före och efter 
exploatering i området. Det ska specificeras 
vilken mängd dagvatten som alstras inom 
fastigheten från tak respektive körytor och 
parkeringar.  

•	 Dagvattenutredningen ska redovisa tillgänglig 
mark för infiltration samt hur stor del av 
dagvattnet som avses infiltreras.  

•	 Dagvattenutredningen ska redovisa områden 
med risk för instängda ytor med avseende på 
dagvatten.  

•	 Dagvattenutredningen ska redovisa hur 
dagvattnet ska tas omhand nära källan. 

•	 Dagvattenutredningen ska beskriva aktiviteter 
i området, inklusive transporter av miljöfarliga 
ämnen samt trafikmängd.  

•	 Dagvattenutredningen ska ta hänsyn till 
förändrade nederbördsmönster i samband med 
klimatförändringar.  

•	 Hanteringen av dagvatten måste från fall till fall 
anpassas efter lokala förhållanden. 

•	 Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån 
bevaras. De hårdgjorda ytorna bör minimeras.  

•	 Inom tomtmark ska olika former av LOD i 
första hand tillämpas. Dagvattnet skall spridas på 
markytan och passera vegetationsytor. Om detta 
inte är möjligt ska vattnet samlas upp så att flödet 
utjämnas och fördröjs.  

•	 Avrinningen från en tomt eller ett markområde 
bör inte öka efter exploatering. Grönområden 
eller gröna stråk ska om möjligt avsättas för 
öppen transport och infiltration.  

•	 Dränering av mark och husgrunder, för att 
säkerställa torrläggning av byggande och 
byggnader, skall normalt ske åtskilt från 
spillvattensystemet.  

•	 Avvattning av allmän platsmark ska, så långt det 
är möjligt ske i öppna diken eller i avrinningsveck. 
Avledning av dagvatten i öppna avrinningsstråk 
innebär goda möjligheter till utjämning och 
uppbromsning av flöden. Öppna dagvattensystem 
kan utgöra ett positivt inslag i stadsbilden om 
de på ett naturligt sätt integreras i parker och 
naturområden. 

•	 Dagvattensystemet ska utformas så att man 
undviker skadliga uppdämningar vid kraftiga 
regn. Hanteringen av stora flöden i samband 
med skyfall är viktiga att beakta och kan behöva 
utredas ytterligare.  

•	 Förorening av dagvatten ska förebyggas. 

•	 Snö ska i möjligaste mån lagras lokalt. Utrymme 
för snölagring bör beaktas vid planläggning. 
Snösmältningsvatten från förorenade områden ska 
renas som övrigt förekommande dagvatten.  
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Riksintresset för totalförsvarets militära 
del
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ 
andra stycket Miljöbalken) kan i vissa fall redovisas 
öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns 
områden i form av övnings- och skjutfält och 
flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som 
av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare 
har oftast koppling till spanings-, kommunikations 
och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges 
kommuner är i olika omfattning berörda av 
riksintresset. 

I Ulricehamns kommun finns inga riksintressen 
som kan redovisas öppet. Inom kommunerna kan 
riksintresset framförallt påverkas av uppförandet av 
höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. 
Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i 
sådana plan- och bygglovärenden. Hela landets yta är 
samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför 
och 45 m inom sammanhållen bebyggelse. Det 
innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste 
skickas på remiss till Försvarsmakten. Informationen 
används också som förberedelse för införandet av 
höga objekt i landets flyghinderdatabas. 

•	 I samband med exploatering genom utomstående 
exploatör ska förprojektering och projektering av 
dagvattensystem göras i samråd med Ulricehamns 
Energi AB. 

•	 Anslutning från fastigheter ska ske i samråd med 
Ulricehamns Energi AB. 

•	 Om dagvatten inte reglerats i plan ska det i 
beslutet om bygglov krävas en redovisning om 
hur dagvatten ska tas omhand.  

•	 Dagvatten ska vara en kontrollpunkt i den 
kontrollplan som upprättas i samband med att 
bygglov ges samt diskuteras på byggsamrådet. 
Om planbestämmelserna inte följs beträffande 
dagvattenhanteringen kan det vara ett skäl att inte 
utfärda slutbevis. 
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Bebyggelseutveckling
Ny bebyggelse för bostäder och verksamheter är en förutsättning för ökad befolkning och 
för offentlig och kommersiell service. 

Vision för fokusområde: Vi har blivit över 30 000 invånare i kommunen. Vi bygger i 
attraktiva lägen där vi använder och utvecklar befintlig infrastruktur och service så långt 
som möjligt och där vi har goda möjligheter till arbets- och studiependling. Vi skapar 
livsmiljöer med kvaliteter som främjar socialt liv och god hälsa. Vi har ett brett utbud av 
bostäder. Ny bebyggelse är energisnål, byggd av miljöanpassade material och flexibel för 
olika användning över tid. 
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•	 Undvik exploatering av jordbruksmark.  

•	 Prioritera lägen med möjlighet till 
fjärrvärmeanslutning. I andra lägen förordas 
energisnåla byggnader och energiförsörjning med 
lokalt producerad energi.  

•	 Teknisk försörjning ska gå att lösa på ett 
godtagbart sätt med tanke på god hushållning 
med resurser. 

Bostäder
•	 Längs huvudstråken och i de områden som 

pekats ut som utvecklingsområden.  

•	 Max 2 km till busshållplats med turtäthet 
med minst 5 turer per dygn åt varje håll. I 
Ulricehamns stad max 1 km.  

•	 Målsättning att det finns livsmedelsaffär och/
eller skola inom 3 km från bostaden. 

•	 Nya bostäder endast i lägen som ligger ovanför 
de högsta vattennivåer som beräknats med 
hänsyn till klimatförändringarna eller där marken 
går att höja till samma nivå.   

•	 Möjlighet att ordna säkra gång- och 
cykelförbindelser till skola och livsmedelsaffär 
inom 3 km. 

Verksamheter
•	 Utveckling av befintliga verksamheter ska 

möjliggöras om inte andra värden på platsen 
bedöms vara viktigare. 

•	 Nya verksamhetsområden i goda transportlägen i 
huvudstråken. 

•	 Busshållplats med minst 10 turer per dygn åt 
varje håll inom 1 km avstånd. 

Inriktning 
Bra lägen för ny bostadsbebyggelse är attraktiva 
lägen som har koppling till kommunikationsstråk 
och befintliga orter. Verksamhetsområden är också 
beroende av goda kommunikationer och att det 
finns en befintlig struktur för teknisk försörjning 
och företag. Viss turismverksamhet har en starkare 
koppling till en attraktion på platsen, till exempel 
naturområden eller kulturmiljöer, närhet till sjö eller 
möjlighet till aktiviteter. 

Lokaliseringsprinciper
Lokaliseringsprinciperna används för att pröva om 
lägen för exploatering av ny, sammanhållen bebyggelse 
är lämpliga med tanke på hållbar utveckling. 

Generellt
•	 Attraktiva lägen där vi använder och utvecklar 

befintlig infrastruktur och service så långt som 
möjligt och där vi har goda möjligheter till arbets- 
och studiependling.  

•	 Ingen exploatering som tar i anspråk 
naturvärden, klass 1. Undvik exploatering i 
övriga naturområden som har betydelse som 
närströvområden, med funktioner av betydelse 
för biologisk mångfald samt sociala skogar. God 
tillgänglighet från bostäder till grönområden ska 
eftersträvas.

•	  
Undvik exploatering som medför att nuvarande 
vattentäkter eller grundvattenförekomster som är 
intressanta för kommande vattenbehov riskerar 
att förorenas. 

•	 Värna stora opåverkade och tysta områden 

•	 Undvik exploatering som hindrar en framtida 
järnvägsutbyggnad. 

•	 Ingen exploatering som skadar fornlämningar av 
betydelse. Undvik exploatering som kan skada 
kulturmiljövärden. Eftersträva förändringar som 
kan utveckla kulturmiljön. 



PLANFÖRSLAG 63

Kottkulla/Grönahög, Marbäck/Näsboholm, Nitta, 
Timmele, Trädet, Tvärred, Ulricehamn, Vegby och 
Älmestad. På vissa platser är det endast enstaka 
tomter. Utanför centralorten finns totalt ca 75 
kommunala bostadstomter. Detaljplanelagd mark för 
verksamheter som inte är utbyggd finns på Rönnåsen, 
Vist industriområde, Hesters industriområde, 
Hökerum, Älmestad, Timmele, Dalum, Marbäck, 
Gällstad och Hulu. Bra lägen för solenergi markeras 
på plankartan. Det kan vara platser med goda 
solförhållanden och där det kan vara svårare att 
bygga ut fjärrvärme. Det kan också handla om 
verksamhetsområden där det förmodligen kommer 
att finnas byggnader med stora tak som är lämpliga att 
placera solceller på. 

Områden som föreslås som utvecklingsområden 
för ny sammanhållen bostadsbebyggelse och för 
verksamheter:

•	 Ulricehamn, både bostäder och verksamheter. 
(Antagen fördjupning av översiktsplanen för 
Ulricehamns stad från 2008 gäller. Utöver de 
tidigare utpekade områdena har några lagts 
till. Se kapitel Bebyggelseutveckling, kartbild 
”Exploateringsområden i Ulricehamn.) 

•	 Området mellan Ulricehamn och Marbäck är 
intressant för bostäder. (Marbäck gränsar till 
Ulricehamn i söder redan vid Skottek.) 

•	 Kring Hökerum och Tolkabro med sjönära lägen 
och närhet till motorvägsmot, både bostäder och 
verksamheter. 

•	 Gällstad – Vegby – Fästeredssund, bostäder, 
i Gällstad främst verksamheter. Se också 
fördjupning av översiktsplanen för Gällstad. 

•	 Stråket Ulricehamn – Timmele – Dalum är 
främst intressant för verksamheter. Endast ett 
område i anslutning till befintligt industriområde 
vid Timmele föreslås efter en vägning mot andra 
områden och motstående intressen.  

•	 Strängsered med närhet till Strängseredssjön 

Riktlinjer för bebyggelseutvecklingen
För att lyckas tillhandahålla rätt typ av bostäder, 
skolor och annan offentlig service, krävs det att 
kommunen har arbetsformer som underlättar 
strategiska ställningstaganden i tidiga skeden. 
Användningen av kommunens fastigheter behöver 
utvecklas och anpassas efter behoven som förändras 
över tid. Samordning av lokaler eftersträvas. 
Befolkningsprognosen är ett underlag som kan 
användas för att övergripande visa på behoven av olika 
typer av bostäder och offentlig service i olika delar av 
kommunen. 

Strategisk planering för utveckling och användning av 
kommunens fastigheter krävs för att möta förändrade 
behov över tid. Berörda kompetenser ska delta i 
arbetsprocessen. Samordning av lokaler eftersträvas.

Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda 
Ulricehamns kommuns inne- och utemiljöer. Lokaler 
dit allmänheten har tillträde är lokaler som riktar sig till 
och används av allmänheten. Med allmän plats avses 
gator, vägar, torg och parker.

Behovet av kommunal service behöver tas upp 
vid varje nytt område som ska detaljplaneläggas. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. Motivering krävs vid detaljplanering inom 
jordbruksmark (MB 3 kap 4§). Vidare ska hänsyn tas 
till biotopskyddade miljöer, såsom stenmurar, öppna 
diken, åkerholmar och odlingsrösen. I första hand ska 
dessa miljöer skyddas inom naturmark.

Visualisering som vid behov visar hur nyexploatering 
påverkar omgivande landskap ska tas fram för 
att underlätta en dialog om landskapet enligt 
landskapskonventionen. I de områden som ska 
exploateras kan arkeologiska utredningar krävas.  

Utvecklingsområden för ny bebyggelse
Det finns lediga detaljplanelagda bostadstomter på 
de flesta orter i kommunen; i Blidsberg, Dalum, 
Gällstad/Röshult/Torsbo, Hökerum, Hössna, 
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Behoven kan förändras under planperioden, vilket 
innebär att ett kontinuerligt samarbete krävs. 
Tillgänglighetsanpassning av befintliga bostäder ska 
eftersträvas.

Energisnåla byggnader byggda av miljöanpassade 
material förordas generellt. Särskilt bra lägen för 
energisnål byggnation pekas ut, till exempel där det 
är svårt att bygga ut fjärrvärme eller där det är goda 
solförhållanden. (Bra läge för solenergi.)

God tillgänglighet från bostäder till grönområden ska 
eftersträvas vid planläggning av ny bostadsbebyggelse 
och från befintlig bebyggelse enligt indikator-
modell för grönområden. Det finns idag god 
tillgång till grönområden, både när det gäller 
avstånd och områdens storlek i förhållande till 
befolkningsmängden. Modellen behöver främst 
tillämpas vid nyexploatering så att dessa kvaliteter 
inte tappas bort och vid förändring av befintliga 
miljöer, till exempel i stadens centrala delar, där 
ett grönområde kan vara det enda som finns i 
närområdet för dem som bor centralt. Även vägen 
till grönområdet är avgörande för tillgängligheten 
och behöver finnas med i planläggningen av ny 
bebyggelse och kan behöva förbättras i befintlig 
bebyggelse. 
Initiativ för att skapa fler möjligheter till odling i 
tätorterna uppmuntras, till exempel i bostadsmiljöer 
eller på tätortsnära jordbruksmark. 

Med syfte att skapa trygga, säkra och attraktiva 
miljöer, ska principerna i ”Trygg och välmående” 
användas vid nyexploatering och vid förändring av 
befintliga bebyggelsemiljöer. 

•	 Underlätta förståelse, till exempel orienterbarhet
•	 Underlätta för folkliv
•	 Underlätta för möten

och goda kommunikationsmöjligheter på väg 40, 
bostäder.

Utöver dessa områden ser vi positivt på en utveckling 
av verksamheter i mindre omfattning i andra 
lägen, till exempel i områden som vi pekar ut för 
landsbygdsutveckling i strandnära områden. Även 
nya bostäder på landsbygden välkomnas. Så länge 
det handlar om samma omfattning av nybyggnation 
på landsbygden som vi har haft under de senaste 
åren, omkring 5-10 st per år utspridda i kommunen, 
behövs inga generella restriktioner, utan varje enskilt 
fall prövas med bygglov. Fram till år 2030 kan det bli 
ca 75-150 bostäder fördelat på 15 år. Vid ett större 
bebyggelsetryck i ett enskilt område behöver detaljplan 
upprättas. 

Ny sammanhållen bebyggelse i andra lägen än de 
utpekade ska prövas mot samma lokaliseringsprinciper 
som de i planen föreslagna områdena. Även LIS-
områdena (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) 
har prövats mot samma principer men kan inte 
läggas till i efterhand eftersom de måste vara tydligt 
avgränsade i översiktsplanen för att kunna användas 
som särskilt skäl för upphävande av eller dispens från 
strandskyddet. 

Kvaliteter
Ett brett utbud av bostäder ska finnas - villor, 
lägenheter, seniorboende, radhus, kedjehus, bostäder 
med olika upplåtelseformer (hyresrätt, bostadsrätt, 
äganderätt).

Blandade upplåtelseformer eftersträvas  inom varje 
nytt bostadsområde eller i befintliga områden där 
kompletterande bebyggelse tillkommer. 

Förvaltningens olika delar arbetar gemensamt för 
bostadslösningar för personer med särskilda behov. 

Figuren visar en modell som vi kan använda som 
utgångspunkt för att bibehålla/uppnå balans 
mellan bostäder och grönområden. Byggnaden i 
figuren illustrerar bostaden. Inom olika avstånd 
från våra bostäder ska det finnas grönområden 
av olika karaktär för att vi ska ha god tillgång till 
grönområden. det krävs också en viss mängd grönyta 
per person för att uppnå en önskvärd kvalitet. Från 
Aktivt liv i byggda miljöer, Manual för kommunal 
planering, Statens folkhälsoinstitut, 2010.
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Detaljplan ska upprättas för:
1. ny sammanhållen bebyggelse 

2. förändring eller bevarande av bebyggelse om det 
behöver ske i ett sammanhang 

3. ett nytt bygglovpliktigt byggnadsverk (ej 
vindkraftverk) som får betydande inverkan på 
omgivningen eller ska uppföras i ett område med 
stor efterfrågan på området för bebyggande. 

Bygglovkravet
Det krävs bygglov för 1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, 
och 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, 
om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller 
delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen 
annat ändamål än det som byggnaden senast har 
använts för eller enligt senast beviljade bygglov har 
anpassats till utan att den avsedda användningen 
kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon 
ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för 
handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden 
byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial 
eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på 
annat sätt (om byggnaden ligger i ett område som 
omfattas av en detaljplan). 

När det gäller förändring av byggnadens yttre 
utseende, bör kvaliteterna i efterkrigstidens 
bebyggelse särskilt uppmärksammas i vår kommun. 
Se resurser, kulturmiljö och kulturarv.

Verksamheter 
Nya områden för verksamheter föreslås främst med 
anslutning till Hössnamotet. En viss utökning av 
befintligt industriområde söder om Timmele föreslås 
väster om väg 46. 

Nya områden för verksamheter
Här visas en lista på de områden som föreslås utgöra 
nya verksamhetsområden i kommunen. Kartorna 
för varje delområde återfinns som en bilaga i slutet 
av planhandlingens textdel. Befintliga verksamheter 
som ges möjlighet till utveckling inom strandskyddade 
områden redovisas i kapitlet Landsbygdsutveckling i 
strandnära områden, LIS.

•	 Underlätta för uppsikt
•	 Underlätta ansvarstagande – medvetna gränser
•	 Underlätta för fysiska aktiviteter
•	 Underlätta underhåll –  erbjuda 

skönhetsupplevelser. 

En checklista för hälsa i samhällsplanering ska tas 
fram och användas som ett verktyg i arbetet för att 
skapa hälsofrämjande miljöer. Den tidigare framtagna 
barnchecklistan kommer att ingå i hälsochecklistan.

Reglering av byggrätter

Sammanhållen bebyggelse
Plan- och bygglagen (2010:900) 1 kap §4 definieras 
sammanhållen bebyggelse som bebyggelse på tomter 
som gränsar till varandra eller skiljs åt av endast väg, 
gata eller parkmark. Bebyggelse definieras som en 
samling av byggnadsverk som inte enbart består av 
andra anläggningar än byggnader. En samling består av 
minst tre bostadshus.

Inom sammanhållen bebyggelse gäller en utökad 
lovplikt än på ren landsbygd och därför krävs det 
en avgränsning av vilka områden utgör dessa. Mark, 
topografi och avstånd mellan bostadshus, byggnader 
och tomter måste därför bedömas. En karta som 
visar avgränsningen av sammanhållen bebyggelse 
i kommunen har tagits fram och uppdateras 
kontinuerligt när ny byggnation tillkommer. Även 
inom områden som omfattas av detaljplan skiljer sig 
bygglovplikten från övrig bebyggelse. 

Detaljplanekravet
Vid mer omfattade byggnation eller om en 
förändring inte stämmer med gällande detaljplan, 
kan det krävas att en detaljplan upprättas. 
Detaljplanens två huvudsyften är att reglera 
förändringar av markanvändning och bebyggelse 
och att reglera bevarande eller förnyelse av befintliga 
bebyggelseområden. Detaljplanen ska ge en samlad 
bild av den tänkta markanvändningen och hur miljön 
inom planområdet är avsedd att förändras eller 
bevaras. 
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ligger lättillgängligt från motorvägsmotet öster 
om Ulricehamn. Området består huvudsakligen 
av barrskog. Inga särskilda naturvärden finns 
dokumenterade här. En naturvärdesinventering 
behöver göras som ett underlag för avgränsningen 
av området. Utbyggnad av teknisk försörjning krävs 
till området. En översiktlig geoteknisk utredning av 
området i sin helhet krävs innan översiktsplanen antas 
för att bedöma om avgränsningarna gjorts på rätt sätt. 
Områdena närmast motorvägsmotet består delvis av 
blöta partier, vilket kan innebära att avgränsningen 
behöver förändras eller delområden tas bort från 
planförslaget.

Områdenas storlek är sammantaget omkring  
2 000 000 kvm. Vid detaljplaneläggning framgår hur 
stor del av varje område som blir byggbar yta. Se 
också fördjupning av översiktsplanen för Ulricehamns 
stad och för Gällstad.

Bostadsbebyggelse
Områden med utrymme för sammanlagt omkring 
4000 bostäder föreslås och därmed för ca 8000 
personer. 

Målsättningen är att det ska tillkomma 100-200 nya 
bostäder per år i kommunen och i ännu snabbare 
takt mot slutet av tidshorisonten 2030 och ett antal 
år efter det när vi genom Götalandsbanan har fått 
en järnvägsföbindelse och radikalt förbättrade 
pendlingsmöjligheter. Ny detaljplanelagd eller 
sammanhållen bostadsbebyggelse ska förläggas 
enligt lokaliseringsprinciperna som beskrivs 
under rubriken Bebyggelseutveckling. Även nya 
bostäder på landsbygden välkomnas. Så länge det 
handlar om samma omfattning av nybyggnation 
utanför detaljplanelagt område som vi har haft 
under de senaste åren, omkring 5-10 st per år 
utspridda i kommunen, prövas varje enskilt fall 
med bygglov. Fram till år 2030 kan det bli ca 75-
150 bostäder fördelat på 15 år. Vid ett större 
bebyggelsetryck i ett enskilt område behöver 
detaljplan upprättas. Kommunen behöver i arbetet 
med bostadsförsörjningen uppmärksamma vissa 
grupper särskilt; som hemlösa, ungdomar, nyanlända 
flyktingar, stora barnfamiljer och ensamstående 
föräldrar, äldre och funktionsnedsatta enligt gällande

Söder om Timmele. 200 000 kvm. 
Området ligger i direkt anslutning till befintlig 
verksamhet. Området har delvis pekats ut som 
industrimark i den tidigare översiktsplanen. Avsikten är 
att bygga en bro över Ätran så att Vist industriområde 
kan förbindas till detta industriområde och till 
väg 46. Det ger kortare resor för den trafik som 
kommer eller åker mot norr från Vist industriområde, 
samt underlättar kollektivtrafikförsörjningen av 
industriområdet. Delar av marken används idag 
som jordbruksmark och inom en del har det funnits 
växthus för handelsträdgård. Detta är det enda nya, 
större område i Ätradalen som föreslås exploateras. 
Därför blir intrånget på jordbruksmark minimalt i 
kommunen som helhet. Expansionsmöjligheterna för 
befintlig verksamhet prioriteras i detta läge. Området 
ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och för 
naturvården, samt delvis inom strandskyddat område 
(Ätran). Inga särskilda naturvärden finns i området, 
som har använts som jordbruksmark. Dalgången 
har här en storskalig karaktär, vilket innebär att 
landskapet inte är så känsligt för exploatering i denna 
del. Placering och utformning av bron behöver 
studeras närmare i samband med detaljplanearbete och 
vattendom. Gränsen mot Ätran behöver bestämmas 
noggrannare i detaljplanearbetet. Bron över Ätran 
kräver en särskild prövning som lämpligen görs i 
samband med detaljplanearbetet. Delar av området 
ligger inom primär och sekundär skyddszon för 
vattentäkten Källeberg. Se riktlinjer för verksamheter i 
stycket Vatten under Resurser.

Norr om Hökerumsmotet, ca 190 000 kvm.
Verksamhetsområdet norr om Hökerumsmotet 
fanns redan med i den förra översiktsplanen. Nu har 
området minskats ner eftersom den del som sträckte 
sig öster om vägen genomkorsas av Viskan och ett 
lövskogsområde. Endast den västra delen bibehålls 
som ett föreslaget verksamhetsområde. 

Område kring Hössnamotet, ca 2 000 000 
kvm. 
Delområdena kring Hössnamotet ses här som 
utredningsområden som kan lämpa sig för 
verksamheter. Mer planeringsunderlag krävs innan 
säkrare avgränsningar och etappindelning kan 
göras. De tre delområden kring Hössnamotet 
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Exploateringsområden i Ulricehamn
Översikt som visar exploateringsområden i Ulricehamn och föreslagna industriområden kring Hössnamotet. 
Både tidigare planlagda områden eller tidigare utpekade områden i översiktsplanen och nya områden 
redovisas för att ge en bättre helhetsbild.
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I centrala Ulricehamn finns möjlighet att 
bygga bostäder i sammanhängande kvarter där 
industriområden omvandlas till bostadskvarter 
eller på enstaka tomter, allt enligt fördjupningen av 
översiktsplanen för Ulricehamns stad. Bedömningen 
är att det finns möjlighet att bygga 2050 nya bostäder 
i centrala Ulricehamn (se kartbild över centrala 
Ulricehamn och Götalandsbanans resecentrum) 
och ytterligare 1200 bostäder i andra områden i 
Ulricehamns stad. Sammantaget föreslås 3250 nya 
bostäder i Ulricehamns stad. (Områden som ligger 
i Marbäcks församling men ses som en naturlig 
fortsättning av Ulricehamns stad söderut räknas med 
i Ulricehamn). I de strandnära områdena finns det 
utrymme för sammanlagt ca 480 nya bostäder. Många 
av de strandnära områdena ligger endast delvis inom 
strandskyddat område men räknas här i sin helhet in 
bland de strandnära bostäderna. Sammanlagt finns 
det plats för drygt 4000 bostäder. 

Ca 60 % av bostäderna förväntas utifrån läget bli 
lägenheter i flerbostadshus och ca 40 % i villor. 
De tillkommande bostäderna ger utrymme för ca 
8000 personer. Befolkningen i Ulricehamns stad 
kan öka med 6500 personer, vilket är en ökning 
av stadens befolkning med 65 %, jämfört med en 
ökning med ca 1500 personer eller 11 % utanför 
Ulricehamns stad. Ca 60% av föreslagen bebyggelse i 
Ulricehamn föreslås i centrala lägen, på gångavstånd 
från kollektivtrafik med bra turtäthet. Ca 1000 av 
bostäderna kan tillkomma i lägen som är intressanta 
att bygga ut först när Götalandsbanan med 
resecentrum i Ulricehamn är utbyggd. De kan byggas 
ut under slutet av tidshorisonten för planen, kring år 
2030, och under ett antal år efter det, när järnvägen 
har börjat trafikeras. 

Följande områden har inte funnits med i 
översiktsplanen tidigare eller har fått en förändrad 
avgränsning. Observera att många föreslagna 
bostadsområden ligger helt eller delvis i 
strandnära områden och redovisas därför i kapitlet 
Landsbygdsutveckling i strandnära områden, LIS. 

Marbäck, vid norra utfarten. 
Området ligger i norra delen av Marbäck i en 
västsluttning, vilket möjliggör ny bostadsbebyggelse 

 lagar SoL (2001:453), Lag (1994:137) samt Lag 
(2011:328) om rätten till bostad i allmänhet och 
för särskilda grupper. I kommunen finns det idag 
sammantaget 20 bostadslösa personer. De är placerade 
på skyddade boenden men kan behöva lägenheter om 
de återkommer till kommunen.

För att lyckas tillhandahålla rätt typ av bostäder, 
krävs det att kommunen har arbetsformer som 
underlättar strategiska ställningstaganden i tidiga 
skeden. Till exempel kan det behövas ett forum kring 
bostadsfrågor med kompetenser från olika håll där 
frågorna lyfts och förslag på lämpliga lösningar tas 
fram. Blandade upplåtelseformer eftersträvas inom 
varje nytt bostadsområde eller i befintliga områden 
där kompletterande bebyggelse tillkommer. Vid ny- 
och ombyggnation bör man sträva efter att bygga 
flexibla lösningar, så att lägenheter kan göras om för 
förändrade behov, till exempel med möjlighet att ha 
gemensamma utrymmen. 

I kommunens pågående arbete med 
befolkningsprognosen kommer det att finnas ett 
bättre underlag för att övergripande visa på behoven 
av olika typer av bostäder i olika delar av kommunen. 
Nybyggnation av olika typer av bostäder kan bidra till 
bostadsrotation, vilket också kan vara ett bidrag till att 
tillgodose behoven som finns. 

Bostäder föreslås också inom utvalda strandskyddade 
områden. Det kan handla om komplettering 
med enstaka hus men också områden som 
behöver detaljplaneläggas. Se särskilt stycke om 
Landsbygdsutveckling i strandnära områden –  LIS. 
På de kartor där strandnära bostäder föreslås är även 
områden utanför strandskyddad mark inritad för att 
visa helheten i ett exploateringsområde. Områdena 
som inte är strandskyddade är markerade på samma 
sätt som de vanliga bostadsområdena men redovisas 
endast på kartorna över LIS-områden. 

Nya områden för bostadsbebyggelse
Här visas en lista på de områden som föreslås utgöra 
nya områden med sammanhållen bostadsbebyggelse. 
Kartorna för varje delområde återfinns som en bilaga i 
slutet av planhandlingens textdel.
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Exploateringen kan omfatta omkring 10 bostäder, 
beroende på vilken typ av hus som byggs. Villor, 
parhus, radhus kan vara lämpligt. 
Närmaste busshållplats ligger 50 meter från området, 
där alla bussar mellan Ulricehamn och Gällstad går.

Ulricehamn, Fredriksberg norra. 
Området är idag detaljplanelagt för park och för 
industri. Förändrad användning från industri 
till bostäder skulle möjliggöra bebyggelse som 
ansluter till befintliga flerbostadshus och radhus vid 
Hemrydsgatan och Tre Rosors väg. Den del av parken 
som används minst och bedöms ha minst naturvärden 
kan tas i anspråk för bebyggelse. Inom 500 meters 
avstånd från området finns tillgång till förskola, 
livsmedelsaffär och kollektivtrafik samt grönområden. 
Området kan trafikförsörjas via Grönahögsvägen 
–  Furuvägen och anslutas till utbyggd teknisk 
försörjning. Området är 13 000 kvm stort.

Ulricehamn, Granhagen 1. 
För Granhagen 1, 2 och 3 har arbetet med 
ett detaljplaneprogram startats. När mer 
planeringsunderlag finns framtaget, kan områdenas 
avgränsning bestämmas noggrannare. 
Området ligger direkt söder om Fredriksberg och 
består huvudsakligen av barrskog i en västsluttning. 
Området kan trafikförsörjas via Sträckåsvägen och 
anslutas till utbyggd teknisk försörjning. Ingår i ett 
större område där planprogramarbete har påbörjats 
(Granhagen). Möjligheten att spara stenblock på 
gemensamma ytor som en tillgång i boendemiljön 
prövas vid detaljplaneläggning.

Ulricehamn, Granhagen 2.  
Ingår i ett större område där planprogramarbete 
har påbörjats (Granhagen) och kommer att delas 
upp i flera etapper i detaljplaneskedet. Området 
består huvudsakligen av barrskog men inslag av 
lövskog finns. Flera bäckraviner korsar området som 
är kuperat. Det innebär att områdets disposition 
styrs till stor del av terräng och bäckraviner. En 
plan för trafikförsörjningen behöver tas fram för 
hela området innan detaljplaner för de sydligaste 
delarna av området görs. Möjliga anslutningsvägar 

som inte behöver bli bullerstörd av väg 157. 
Området kan trafikförsörjas från Marbäcksvägen 
men utfarten kan behöva flyttas i förhållande till 
nuvarande utfart för att få goda siktförhållanden och 
tillräckligt avstånd från korsningen med väg 157. 
Idag består området av barrskog och lite öppen mark 
närmast infarten i den nordvästra delen. Det finns 
en stor jordbruksverksamhet ca 250 meter väster 
om området. Ingen detaljplan finns för området 
idag. Det finns möjlighet att ansluta området till 
utbyggd teknisk försörjning i Marbäck. Busslinjen 
mellan Ulricehamn och Gällstad går via Marbäcks 
samhälle. Närmaste busshållplats ligger 500 meter från 
området. Detaljplaneläggning av området krävs för 
att möjliggöra byggnation. Omkring 10-15 villor kan 
rymmas i detta område.

Marbäck, Storegården. 
Området ligger i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse i Marbäck från Marbäcksvägen ner mot 
Bäckagårdsån som rinner ut i Pineboån. Denna del 
av Marbäck ligger inom riksintresse för naturvård 
och kulturmiljövård. Föreslagen bebyggelse påverkar 
inte natur- och kulturmiljövärdena. Det värdefulla 
odlingslandskapet här omfattar området kring 
Källebackaån, som vid Storegården rinner samman 
med Bäckagårdsån. De huvudsakliga naturvärdena på 
denna plats är kopplade till bäckarna och lövridåerna 
kring dessa. En oexploaterad zon  lämnas till 
bäckmiljön. Området består i huvudsak av öppen mark 
och hör till en större jordbruksfastighet. De största 
och viktigaste jordbruksmarkerna kring Marbäck 
föreslås lämnas oexploaterade. Åkermarken som 
föreslås exploateras är en mycket liten yta som gränsar 
till befintliga bostäder. Den kan endast ha marginell 
betydelse för jordbruket i Marbäck men har stor 
betydelse för bebyggelseutvecklingen på orten. Vid 
Marbäcksvägen finns en byggnad som skulle kunna 
ersättas av ny bebyggelse. Om ej bebyggd mark ska 
tas i anspråk, krävs detaljplaneläggning. Om endast 
befintlig byggnad vid Marbäcksvägen ska ersättas, 
kan det räcka med bygglov. Marbäck omgärdas av 
stora ytor åkermark som inte föreslås exploateras. 
Marbäck har definierats som ätt bra läge för 
bebyggelseutveckling i kommunen. Det är dock svårt 
att hitta intressanta lägen för bostäder utan motstående 
intressen.
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Rosors väg, ca 700 meter från området. En förskola 
finns vid Grönahögsvägen, närmare Tre rosors 
väg, 600 meter från området. Gång- och cykelväg 
är utbyggd längs Grönahögsvägen. Livsmedelsaffär 
finns ca 1,3 km från området. Området kan rymma 
omkring 60 villor. Om tätare bebyggelse byggs, kan 
det rymmas fler bostäder. Delen närmast befintlig 
bebyggelse av lantlig karaktär i sydöst, bör helst bestå 
av villabebyggelse. Gångförbindelser bör ansluta till 
befintliga stigar som leder till fritidsanläggningarna 
i Lassalyckan-området. Energisnåla byggnader 
eftersträvas. Fjärrvärmeutbyggnad är troligen inte 
möjlig till villabebyggelse. 

Övriga områden
Utöver dessa områden kvarstår de områden som finns 
i fördjupningarna av översiktsplanen för Ulricehamns 
stad och Gällstad samt redan detaljplanelagda 
områden. Strandnära områden beskrivs i kapitlet 
Landsbygdsutveckling i strandnära områden, LIS. 
Illustrationen visar exempel på lägen för ny 
bebyggelse i centrala Ulricehamn med syfte att 
redovisa hur vi uppnår målsättningen med plats 
för 4000 nya bostäder i kommunen. Det är inte 
säkert att alla platser är möjliga att bebygga 
och det kan också finnas andra lägen som inte 
redovisas på illustrationen. I fördjupningen 
anges utöver de sammanhängande områdena 
att centrumnära bostadshus förordas på enstaka 
tomter, där byggnation inte strider mot natur- och 
kulturmiljövärden. Detaljplaneläggning krävs av de 
illustrerade lägena, där det inte redan finns tillräcklig 
byggrätt.

är Sträckåsvägen, Tre rosors väg och väg 157. 
Området är 400 000 kvm stort. Området är enligt 
Länsstyrelsens granskningsyttrande inte godkänt som 
exploateringsområde för bostadsbebyggelse.
Ulricehamn, Granhagen 3. 
Ingår i ett större område där planprogramarbete har 
påbörjats (Granhagen). Se föregående område. Ligger 
ca 400 meter från befintlig bergtäkt. Störningsrisken 
från bergtäkten behöver belysas i det fortsatta 
planarbetet. Området är 85 000 kvm stort. Området är 
enligt Länsstyrelsens granskningsyttrande inte godkänt 
som exploateringsområde för bostadsbebyggelse.

Ulricehamn, Stadsskogen södra. 
Området ligger längs Grönahögsvägen. Stora delar av 
området består av skogsmark, huvudsakligen barrskog 
och blandskog. I området finns två gårdar; Bergsäter 
och Palmehult. Kring dessa finns en del öppen mark. 
Inga kända natur- eller kulturvärden finns inom 
området. Delar av skogen har avverkats. I den södra 
delen rinner en mindre bäck som man behöver ta 
hänsyn till i fortsatt planarbete. Ett grönområde har 
sparats mellan detta område och Granhagen för att 
inte bryta sambandet mellan naturen mellan befintliga 
bostadsområden och naturen utanför staden. Här finns 
också en förbindelse till lövskogspartierna i Sträckås. 
På andra sidan Grönahögsvägen, ca 500 meter från 
området finns en förskola. Området är 230 000 kvm 
stort.

Ulricehamn, Stadsskogen östra.
Området ligger längs Grönahögsvägen, på den 
östra sidan. Det finns ett detaljplanelagt område 
för bostäder närmare Tre Rosors väg. Detta blir 
en fortsatt etapp på bostadsbebyggelsen. Området 
avgränsas så att ett naturstråk lämnas mellan det 
tidigare detaljplanelagda området och det nya. Befintlig 
bebyggelse söderut lämnas också utanför detaljplanen, 
så att miljön där kan bibehållas. Den bebyggelse 
längs Grönahögsvägen kommer dock att beröras av 
en kommande detaljplaneläggning. Trafikmatning 
till området sker lämpligast från Grönahögsvägen. 
Området består idag främst av barrskog med visst 
inslag av triviallövskog. Inga kända högre naturvärden 
eller fornlämningar finns här. Vid detaljplaneläggning 
behöver dock dessa frågor undersökas närmare. 
Busstrafik i linjetrafik går på Grönahögsvägen med 
mer än 5 turer per dygn. Tätare linjetrafik går på tre 
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ett viktigt område för att möjliggöra byggnationen 
av centrumnära bostäder. Även Karlsnäs är 
intressant som stadsutvecklingsområde i ett läge när 
Götalandsbanan har byggts ut med ett resecentrum. 
1000 av de 2050 möjliga bostäderna i centrala lägen 
tros därför tillkomma i ett senare skede, mot slutet av 
planens tidshorisont 2030 och under ett antal år efter 
det. 

I fördjupningen av översiktsplanen som antogs 
2008 anges utöver de sammanhängande områdena 
att centrumnära bostadshus förordas på enstaka 
tomter, där byggnation inte strider mot natur- och 
kulturmiljövärden. Den här illustrationen visar 
möjliga lägen för kompletterande bebyggelse och 
för stadsförnyelse. Siffrorna på kartbilden visar 
antal bostäder som kan tillkomma i de lägen som 
räknats med i den totala summan för nya bostäder i 
centrala lägen: ca 2050. Alla lägen är inte medräknade 
eftersom det kanske inte går att genomföra all 
byggnation. De som räknats med är platser där det 
redan finns byggrätt, där detaljplaneläggning är på 
gång samt ett urval av nya lägen som kan bli aktuella 
för bebyggelse.

Illustrationen ska ses som ett exempel på hur 
ny bebyggelse kan bidra både till ett tillskott av 
bostäder och förändra karaktären av vissa platser. 
Det finns platser i staden som idag upplevs som 
otydligt avgränsade eller ödsliga. Det finns också 
platser som gör att avstånden mellan t ex gågatan 
och strandområdet eller mellan centrum och det 
framtida läget för resecentrum känns längre än de är. 
Ny bebyggelse kan tillsammans med andra åtgärder 
bidra till att ge dessa platser en annan karaktär. Ny 
bebyggelse kan också förstärka upplevelsen av en 
sammanhängande centrumbebyggelse. Många av 
de föreslagna bebyggelselägena saknar närmare 
planeringsunderlag. Detaljplaneläggning krävs 
för de platser, där det inte redan finns tillräcklig 
byggrätt. I detaljplanerna prövas om det är möjligt att 
bebygga de olika delområdena enligt idéskissen. Vid 
detaljplaneläggning av dessa platser som initieras av 
andra skäl, kan kompletterande bebyggelse ses som 
en möjlighet som kan prövas i planarbetet.

Centrala Ulricehamn och 
Götalandsbanans resecentrum

En illustration för det område som utpekats som 
centrala Ulricehamn på plankartan har tagits fram för 
att visa kommunens föreslagna läge för resecentrum 
för Götalandsbanan samt de möjligheter till 
bostadsbyggande som finns i stadens centrala delar.
De primära influensområdena 600 meter och 
1000 meter från kommunens föreslagna läge för 
resecentrum har markerats på kartan. Boende inom en 
kilometer från resecentrum har ett bekvämt avstånd till 
tåget. Inom 600 meter från resecentrum är det särskilt 
intressant att ha arbetsplatser som man lätt kan pendla 
till med tåg. 

Ett område mellan stadsutvecklingsområdet 
Bronäs och motorvägen, riksväg 40 har markerats 
som ett utredningsområde för stationsläge och 
stadsutveckling. Kommunens föreslagna stationsläge 
från fördjupningen av översiktsplanen för Ulricehamns 
stad framgår av illustrationen. Det pågår planering från 
Trafikverkets sida för att komma fram till en föreslagen 
sträckning för Götalandsbanan. För detta område 
gäller under planeringstiden för Götalandsbanan att 
förändringar som riskerar att hindra eller påverka 
möjligheterna för utbyggnad av höghastighetsbana 
och stationsanläggningar inte tillåts. Kommunen 
ska samråda med Trafikverket angående alla sådana 
ärenden. Stationslägets placering kan under arbetets 
gång förändras både när det gäller läge, ytbehov 
och i höjdläge. I ett senare planeringsskede för 
Götalandsbanan, när stationsläget är klarlagt, är detta 
område ett viktigt stadsutvecklingsläge med plats för 
både bostäder och verksamheter. 

Illustrationen visar att det finns plats för fler bostäder 
i centrala lägen, både sammanhängande och på 
enstaka tomter, genom förändrad användning eller 
kompletterande bebyggelse. De centrala parkerna är 
viktiga att bibehålla. I illustrationen visas exempel på 
lägen för ny bebyggelse i centrala Ulricehamn med 
syfte att redovisa hur vi uppnår målsättningen med 
plats för 4000 nya bostäder i kommunen. Det är inte 
säkert att alla platser är möjliga att bebygga och det 
kan också finnas andra lägen som inte redovisas på 
illustrationen. Stadsutvecklingsområdet Bronäs är 
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Centrala Ulricehamn och Götalandsbanans resecentrum 
Illustration för de områden som utpekats som centrala Ulricehamn och utredningsområde för 
stationsläge och stadsutveckling på plankartan. Se även kartbild Utredningsområde för stationsläge 
och stadsutveckling i avsnittet Kommunikationer.
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Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om 
upphävande av eller dispens från strandskyddet inom 
ett område för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen får man också beakta om ett strandnära läge 
för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd 
bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Med område för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område 
som:
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad 

omfattning att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt, 

3. endast har en liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften  
a) i eller i närheten av tätorter. 

Avgränsning
Hela kommunen bedöms utgöra landsbygd, där 
begreppet LIS enligt Miljöbalken kan användas. 
Samrådsmöte har hållits med Länsstyrelsen angående 
avgränsningen av Miljökonsekvensbeskrivningen.

Lämpliga områden för LIS:
Detta är Länsstyrelsens tolkning av vilken typ av 
områden som är lämpliga att föreslå som LIS-
områden.
•	 Helt eller delvis redan ianspråktagna områden
•	 I oexploaterade områden endast åtgärder som 

stärker det rörliga friluftslivet
•	 Turismverksamheter där det redan finns 

etablerade turismverksamheter
•	 Naturturismsatsningar i odlingslandskapet
•	 Bostäder i anslutning till mindre tätorter och 

bebyggelseansamlingar som redan har service (t 
ex skola, affär och kollektivtrafik)

Avstånd till skola och mataffär, tillgänglighet med 
kollektivtrafik, samt vatten- och avloppssituationen 
ska beskrivas för varje område. Särskilt viktiga 
områden för friluftslivet ska redovisas.

Landsbygdsutveckling i 
strandnära områden, LIS
Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 21 
december 2009 beslut om att ge miljö- och 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta 
fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för 
landsbygdsutveckling i strandnära områden. Enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2012-05-28 ska 
framtagandet av landsbygdsutvecklingsområden i 
strandnära områden (LIS) ingå i arbetet med den 
kommuntäckande översiktsplanen. 

Syftet med uppdraget är att ge möjlighet till att skapa 
eller utveckla sjönära och attraktiva etableringar på 
landsbygden vilket vitaliserar samhällslivet utanför 
centralorterna. Planen ska fungera som ett underlag 
för beslut i strandskyddsärenden enligt den förändrade 
strandskyddslagstiftningen. Särskilda offentliga möten 
har hållits i olika delar av kommunen angående LIS-
planeringen, se stycket om medborgardialog. 

Förändringarna i lagen innebär att varje kommun kan 
peka ut strandskyddade områden, där exploatering 
kan tillåtas. Detta ska göras genom att områdena 
arbetas in i översiktsplanen. På de platserna kan 
man sedan medge dispenser från strandskyddet 
eller upphäva strandskyddet genom detaljplan med 
landsbygdsutveckling som särskilt skäl. 

Översiktsplanen ska redovisa var kommunen vill tillåta 
åtgärder, verksamheter eller bebyggelse som långsiktigt 
kan ge positiva sysselsättningseffekter och/eller bidra 
till att upprätthålla serviceunderlaget i landsbygden. 
Det ska också framgå hur strandskyddets syften säkras, 
till exempel att strandområden som är av intresse för 
friluftslivet eller som har höga naturvärden lämnas 
oexploaterade.

För att dispens från strandskyddet eller upphävande 
av strandskyddet genom detaljplan ska kunna 
medges för landsbygdsutveckling, krävs det enligt 
lagstiftning från 2009-07-01 att platsen är utpekad för 
landsbygdsutveckling i översiktsplanen (7 kap. 18 e § 
första stycket miljöbalken).
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Det angavs vilka områden som avsågs användas 
för bostäder respektive verksamheter. Den gällande 
översiktsplanen användes som kartunderlag. 
Avstånd till skola och mataffär, tillgänglighet med 
kollektivtrafik, samt vatten- och avloppssituationen 
beskrevs sedan för varje område. 
Utgångspunkten var Länsstyrelsens bedömning av 
vilken typ av områden som är lämpliga att föreslå.
Checklistan för Miljökonsekvensbeskrivningar fylldes 
i och ett samrådsmöte hölls med Länsstyrelsen 
angående avgränsningen av MKB:n. I arbetsgruppen 
för uppdraget markerades särskilt viktiga områden för 
friluftslivet på friluftskartan.

Redovisning av förslaget 
Nedan redovisas de områden som föreslås utgöra 
LIS-områden i kommunen, uppdelat på bostäder och 
verksamheter. Kartorna för varje delområde återfinns 
som en bilaga i slutet av planhandlingens textdel.

Om ett exploateringsområde sträcker sig även 
utanför strandskyddet, redovisas hela området 
för att visa hela sammanhanget men de två olika 
delarna är markerade på olika sätt. Det är dock bara 
den del som ligger inom strandskyddsgränsen som 
föreslås utgöra LIS-område. Avstånd till skola och 
mataffär, tillgänglighet med kollektivtrafik, samt 
vatten- och avloppssituationen beskrivs för varje 
område. Särskilt viktiga områden för friluftslivet 
redovisas. På delområdeskartorna visas vattennivåer 
vid 200-årsflöde från det underlag som tagits fram för 
Ätrans och Viskans avrinningsområde.

Sammanfattning av planförslaget  
för Landsbygdutveckling i strandnära 
områden
LIS-områden föreslås vid 12 sjöar och två åar (Ätran 
och Viskan) på 24 platser av de 82 sjöar och två åar 
som omfattas av strandskyddet. 10 av områdena är 
avsedda för bostäder och 14 avsedda för verksamheter.

Strandskydd
För att dispens från strandskyddet eller upphävande 
av strandskyddet genom detaljplan ska kunna 
medges för landsbygdsutveckling, krävs det enligt 
lagstiftning från 2009-07-01 att platsen är utpekad för 
landsbygdsutveckling i översiktsplanen (miljöbalken 
och plan- och bygglagen).

300 meters strandskyddszon gäller för Åsunden, Yttre 
Åsunden och Tolken. 

200 meter gäller för Mogden, Östra Marsjön, Stora 
Björken, Vinsarpssjön, Lönern, Vållern, Jogen, 
Nordsjön, Vallsjön, Lindshultasjön, Brängen, 
Strängseredssjön, Rånnavägssjön, Bystadssjön och Sämsjön. 
För övriga sjöar samt Ätran till och med Vinsarpssjön 
och Viskan till och med Mogden gäller 100 meter. 
Totalt omfattas 82 sjöar av strandskydd. Länsstyrelsen 
arbetar för närvarande med att se över det utvidgade 
strandskyddet i länet.

Hur har förslaget tagits fram?
En grupp tjänstemän tog fram tänkbara områden för 
landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen. 
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Landsbygdsutveckling i strandnära 
områden, verksamheter
Följande områden föreslås användas för verksamheter 
i strandnära områden. Avgränsningen framgår 
av kartorna som finns som bilaga. Alla områden 
redovisas också på översiktskartan på föregående sida.

A. Stora Kleven, befintliga verksamheter som 
jaktgård, kurs och konferens. Blandad VA situation 
enskilda anläggningar samt en större vid Väla. Flera 
verksamheter ingår i nätverk för samarbete med 
olika typer av verksamheter som butiker, hantverk, 
boende, ateljé i området Nitta, Varnum, Fänneslunda, 
Grovare, Härna. Marknadsförs för turister med 
devisen Välkommen till oss! Några av verksamheterna 
ligger inom strandskyddat område. Ej ny bebyggelse 
för boende i låga partier med risk för översvämning. 
 

Landsbygdsutveckling i strandnära 
områden, bostäder

1. Mogdens fritidshusområde. Hökerum
2.  Tolken. Vings Sjögården 1:3 m fl.
3.  Tolken. Vings-Torp 1:3.
4.  Tolken. Mastunga 1:5
5.  Åsunden. Granhagen – Skottek, Granhagen  
 1:86, Skottek 1:1 m fl.
6.  Åsunden och Yttre Åsunden. Fästeredssund  
 1:24 m fl.
7.  Sämsjön, Vegby, centralt. Vegby 4:74.
8.  Sämsjön. Udden, Vegby. Vegby 1:7.
9.  Rånnavägssjön. Rånnaväg 17:1. 12:1 m fl.
10.  Strängseredssjön. Strängsered 8:1.
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klassat som en samlad kulturmiljö med en skvaltkvarn 
och stenkonstruktioner kring denna. Kvarnen 
kallades ”Tolkabrokvarn” och har en historia som går 
tillbaka till 1400-talet. Området är mycket slyigt och 
svårframkomligt, det kan finnas fler lämningar som 
inte registrerats. Det finns uppgifter om ålfiske på 
platsen, men man har inte funnit lämningar av någon 
ålkista. Området avgränsas därför så att den norra 
delen längs med Viskan där det finns fornlämningar 
inte ingår men så att platsen vid hembygdsstugorna är 
möjlig att utveckla.

D. Åsunden. Tvärredslund 1:9. Eget VA, 48 pe. 
Befintlig konferensanläggning med möjlighet att 
utvecklas. Bostad i anslutning till verksamhet. 

E. Yttre Åsunden. Sjörred 1:2 med flera. Etablerad 
verksamhet med golfbana, konferens, övernattning. 
Eget VA 48 pe anläggning, under renovering. Det 
är viktigt för verksamhetens utveckling att kunna 
utöka golfbanan inom åkermarken. Användningen 
som golfbana innebär att marken är möjlig att åter 
bruka om verksamheten upphör. Skogsridån längs 
strandkanten lämnas utanför LIS-området, så att 
en 50 meter bred passage längs stranden säkerställs. 
Åtgärder kan behöva genomföras för att undvika 
att konflikter uppstår mellan golfverksamhet 
och allmänheten. Grimmesten, klippbad söder 
om Åsundsholms golfbana, där finns också en 
fornlämning. Norr om klippbadet finns en samfälld 
båtiläggningsplats; inom fastigheten Sjörred 1:2. 
Platsen kan utvecklas med till exempel parkering.  
Området ligger inom riksintresseområde för 
naturvård och delvis inom riksintresse för friluftslivet. 

F. Åsunden. Skottek 1:10. Befintlig camping och 
badplats. Möjlighet att utveckla. 

G. Åsunden. ”Åsastugan”, Brunnsnäs 2:9. Ligger 
ca 1 km ifrån Villastaden i Ulricehamn. Här var 
tidigare Ulricehamns skidbacke. Eget VA i dagsläget. 
Ca 700m sjöledning till reningsverket, 900m till 
villastaden. Befintlig byggnad har tidigare använts 
som föreningsstuga. Platsen är en resurs för friluftsliv 
och turism. Möjlighet bör finnas för att utveckla 
platsen för att främja friluftsliv och turism. Det kan 
handla om att bygga om/till eller ersätta befintlig 

•	 A1 Kyrkarp 3:1 med flera. Befintliga 
sommarstugor, varav en används för uthyrning för 
turister av befintlig verksamhet. Komplettering 
med enstaka stugor i lämpliga lägen för 
övernattning kan tillåtas här. Kursgården med 
inriktning på jakt är en befintlig verksamhet som 
kan utvecklas Inom Kyrkarp 3:1 2 planeras jakt 
för turister, örtkurser med mera.  

•	 A2 Kyrkarp 1:2 kurs, konferens och logi. Befintlig 
verksamhet som kan utvecklas med till exempel 
mer plats för övernattning. Fisketurism. På 
stranden norr om verksamheten Varnum 8:13 
finns en badplats, som kan utvecklas genom viss 
röjning av vegetation. Viktig strand att bevara 
oexploaterad.  

•	 A3 Viskan. Ågården 17:1, befintlig butik. Hela 
fastigheten ligger inom strandskydd och kan 
därför ha svårigheter att utvecklas om det inte 
har pekats ut som LIS i översiktsplanen. Varje 
verksamhet i områdets nätverk är viktig för 
områdets attraktion. 

B. Tolken, Sjöbredared 2:3. Befintlig 
jordbruksverksamhet. Växthus har förstörts i 
samband med snörik vinter. I Tolkabro, 5 km från 
området finns livsmedelsaffär och bensinstation. 
Väg 40 är huvudstråk för kollektivtrafiken.  Eget 
VA. Komplettering av jordbruksverksamhet med 
övernattningsstugor. 

C. Tolken, Tolkabro, Vings-Torp S:1 (samfällighet) 
med flera. Befintlig affär och bensinstation. 
Hembygdsgård, gemensam båtiläggningsplats och 
bastu. Platsen är idag en viktig mötesplats för de 
boende i Hökerumsområdet och kan bli ännu viktigare 
om fler bostäder byggs i närområdet. Det behöver 
finnas utvecklingsmöjligheter för bensinstation, butik 
och för hembygdsföreningens verksamhet. Ny plats 
för båtiläggning på andra sidan nuvarande väg 40, 
möjlig att tas i bruk efter motorvägsutbyggnaden 
eftersom utfart till vägen krävs. Bron är idag ett hinder 
för större båtar, därför önskas båtramp på södra sidan 
om bron. Området norr om avgränsat LIS-område är 
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lokalt för att bedriva turistverksamhet i området. Den 
jordbruksmark som tas i anspråk är den minsta delen 
av åkermarken i området och är avskuren från övriga 
delar med vegetation. Marken kan åter användas som 
jordbruksmark om naturcampingen inte kvarstår. Vid 
detaljplaneläggning eller dispensprövning ska planerad 
användning tydliggöras noggrannare. Campingens 
gräns och för allmänheten tillgängligt område ska 
tydligt framgå på platsen.

L. Trehörningen. Komosse. Mörkö 1:4. 
Vid badplatsen vid sjön Trehörningen intill 
naturreservatet Komosse, ges möjlighet att etablera 
enklare övernattning för att främja friluftslivet. Ett 
fåtal platser för övernattning, 1-5 st, t ex husbil, 
husvagn, tält, övernattningskoja, vindskydd, placerade 
så att platsen fortsatt är tillgänglig för det rörliga 
friluftslivet.

Områden som är viktiga att bevara 
oexploaterade/tillgängliga

Natur
Ulricehamn karaktäriseras av dominerande 
barrskogslandskap med inslag av stora myrmarker. 
Huvuddelen av kommunen är höglänt för sydsvenska 
mått mätt. Landskapet korsas av ett antal långsträckta 
lågpunkter däribland Ätrans och Viskans dalgångar. 
Flera av de västsvenska åarna har sina källor i de 
höglänta delarna av landskapet och kommunen 
får betraktas som relativt sjörik. De viktigaste 
naturvärdena består av ett rikt odlingslandskap med 
bland annat rikkärr och stäppartade torrängar, stora 
myrmarker, och lövskogar. Lövskogar av olika slag 
hittar man främst i dalgångarna, i odlingslandskapet, i 
branter och vid stränder. 

I vattenmiljöerna finns skyddsvärda öringsbestånd, 
och ål. Särskilt Åsunden och Sämsjön är fiskrika och 
av betydelse när det gäller siklöjan som är huvudföda 
för smålommen som häckar i de stora myrområdena 
i kommunen. Av mer skyddsvärd fågelfauna finner 
man bl  a fiskgjuse, storlom och smålom med flera. I 
branter kring Åsunden finns lämpliga häckplatser för 
berguv. Det förekommer även andra raritetsvärden 
i form av rödlistade natearter, flodpärlmusslor och 
trollsländor.  Kommunen är även rik på fladdermöss 

byggnad, samt att göra i ordning ytorna närmast 
byggnaden. Platsen och byggnaden kan användas för 
service riktad till friluftsliv/turism eller övernattning. 
Stranden bör göras mer tillgänglig, bland annat 
med ny brygga. Naturreservatet måste kunna nås 
via väg. Vandringsleden Åsundenleden ska även i 
fortsättningen gå på vägen genom området.

H. Ätran. Trädet. Kölaby 5:36. Befintlig bebyggelse, 
förändrad användning och ändrad byggrätt kan bli 
aktuell i detaljplaneläggning.  Ligger inom riksintresse 
för kulturmiljövården och inom riksintresse för 
naturvård. (Ligger inte inom strandskyddat område 
idag men detaljplaneläggning kräver förnyat 
ställningstagande om strandskydd).

I. Lönern. I området finns ett behov av fler platser 
för övernattning. Lönern. Baggekulla 1:4. Befintlig 
verksamhet med övernattning för mindre grupper. 
Möjlighet att utveckla verksamheten.

J. Vållern. Årås 3:4, 3:5, 3:6. Årås kvarn. Etablerad 
verksamhet med övernattning, musikcafé, 
konferenser med mera Föreslås som LIS för 
verksamhet, turism. Egen avloppsanläggning från 
1992 30 pe. Verksamheten i Årås kvarn är en av 
de tydligaste exempel som finns i kommunen  på 
landsbygdsutveckling. Verksamheten har utvidgats 
och utvecklats genom att ta till vara befintlig 
bebyggelse och miljö. Det senaste tillskottet är en 
dansbana. Utöver verksamheten vid kvarnen har nu 
herrgårdsbyggnaderna intill köpts in av föreningen 
och håller på att renoveras för att kunna användas för 
övernattning för turister. Om antalet besökare ökar 
ytterligare kan det finnas behov av att på ett bra sätt 
ordna parkeringsytor eller att komplettera med någon 
typ av servicebyggnader. Parkeringen föreslås växa i 
anslutning till befintlig parkering. Servicebyggnaders 
läge kan inte fastslås, utan får bedömas när 
det är aktuellt. Det är därför svårt att avgränsa 
området snävare. Området är enligt Länsstyrelsens 
granskningsyttrande inte godkänt för exploatering som 
LIS-område.

K. Jogen. Kölingareds-Hökaberg 1:3. Badplatsen 
vid Varpaledet. Möjlighet bör finnas att utveckla 
badplatsen med naturcamping. Det finns ett intresse 



och inte mindre än 10-12 arter förekommer. Dessa är 

i huvudsak knutna tilllövskogar nära vatten. 

Nedanstående kortfakta ger en uppfattning om 

karakteristiska drag gällande kommunens natur. 

Topografi 
Relativt kuperat i Åsundenområdet med en relativ 

höjdskillnad mellan dalgång och omgivande höjder 

på mellan 50 - 100 m. Övriga delar utgörs av kullig 

terräng med en relativ höjd av 20 - 50 m. 

Högsta punkt 
Galtåsen 362 m ö h. Detta är också Västergötlands 

högsta punkt. 

Total areal: 1117 km2 = 111 700 ha 

Landareal: 1030 km 2 

Vattenareal: 87 km 2 

Samtliga sjöar inklusive Ätran t.o.m. Lönern 
46 sjöar större än 5 ha utgör 82 % av arealen 

Strandlinje: 602 km .. 
Samtliga sjöar inklusive Atran t.o.m. Lönern 

skogsareal: 640 km 2 

Varav lövskog utgörs av 40 km 2 

Våtmarksareal: 83 km 2 

Endast våtmarker större än 1 O ha 

Odlingsmark: 190 km 2 

Varav 46 km2 utgörs av betesmark 
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Friluftsliv 
Tack vare en varierad natur och sjörikedom finns 

goda möjligheter till friluftsliv, sommar som vinter. 

Mer frekventa aktiviteter är 

• Vandring: Flera av våra leder går strandnära. 

• Sportfiske: Sker från båt i de flesta sjöar 

med den största frekvensen i Åsunden, 

Sämsjön, Lönern och Tolken. Vinterfiske är 

populärt. Fiskeintresset manifesteras av tre 

årliga gösfestivaler. Fiskevårdsområden finns 

bildade för många av sjöarna. I Åsunden finns 

sportfiskeföreningen Ulricehamns fritidsfiskare 
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Utflyktsmål
Inom strandskyddat område finns ett antal mer 
frekventa besöksmål. Exempel på sådana är

•	 Blå-, gul- och vitsippebackar vid Marbäcksviken, 
Korpeboberg och Klevaberget.

•	 De gamla banvallarna, numera cykelvägar, går 
alldeles strandnära med flera fina utsiktpunkter.

•	 Utsikter – Rude kulle, Kråkeboberg med flera
•	 Alhammars grottor
•	 Långegrund, Ruggeboviken, Pir vid Sämsjöns 

östra sida , Viesjön, Gärdsjö, Sörsjön, 
Vinsarpasjön med flera –  fågelskådning

•	 Fornmiljöer –  Källarnabben (Tolken), 
Vädersholm Mogden)

•	 Kulturmiljö –  Årås kvarn (Jogen och Vållern), 
Stenvalvsbro (Ätran vid Humla)

•	 Natur –  Komosse (Björnsjön och Trehörningen) 
•	 Turistmål: Åsundsholm (golf  och mat), Basta 

kvarn (Ätran Blidsberg)

•	 Friluftsbad: Kommunen ansvarar för 13 st men 
det finns många fler ”naturbadplatser”.  Det 
förekommer på vissa naturbad att det kommer 
upp skyltar om privat badplats.  

•	 Båtliv: Framförallt de stora sjöarna Åsunden, 
Tolken, Yttre Åsunden är aktuella för ren 
nöjeskörning. Här förekommer emellanåt 
”buskörning” med bland annat vattenskoter. 
På Åsunden går en turbåt till kända besöksmål 
men även ”räkfrosseturer” utan målpunkter 
förekommer. Under ett antal år har även ett 
eventföretag arrangerat diverse aktiviteter såsom 
kanoting, ribbåtsturer mm. Kanoting förekommer 
i viss omfattning men någon utbyggd led finns 
inte. Åarna är dessutom små då källorna för dessa 
finns i kommunen. Det finns många hinder i form 
av kraftverk, varierande vattenstånd och nedfallna 
träd som gör vattendragen mindre framkomliga. 
Potential finns dock för förbättringar. Det finns 
flera föreningar med båtliv på programmet 
knutna till Åsunden bland annat Ulricehamns 
kappseglingssällskap, Ulricehamns kanotsällskap, 
Åsundens båtsällskap. Det finns få naturliga 
ilandstigningsplatser, till exempel vid sandstränder, 
vikar och uddar. Flera av dessa är sedan länge 
privatiserade av bebyggelse. 

•	 Vinteraktiviteter: Vid snö nyttjas sjöarna 
för skidåkning och vid goda isförhållanden 
är långfärdsskridsko aktuellt. I något fall 
förekommer även isjakter (Strängseredssjön). 
Under stränga vintrar förekommer även 
omfattande bilkörning på isarna. 

•	 Fågelskådning: Flera sjöar nyttjas för 
fågelskådning. De flesta lokalerna på 
fågelklubbens hemsida www.ufg.se ugörs av 
miljöer vid sjöar. Fågeltorn finns på 6 lokaler. Ca 
190 - 200 arter ses årligen av lokala fågelskådare. 
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Kommunikationer
Tillgängligheten är avgörande för kommunens utvecklingsmöjligheter.

Vision för fokusområde: Transportsystemet utvecklas kontinuerligt för att ge 
god tillgänglighet och bli mer miljöanpassat, energisnålt och attraktivt. En ny 
järnvägsförbindelse, Götalandsbanan, har precis byggts ut och ska börja trafikeras. Den 
ger oss ett starkt kommunikationsläge med radikalt förbättrade pendlingsmöjligheter. 
Kollektivtrafiken i övrigt består av effektiv linjetrafik i huvudstråken och flexibla 
lösningar anpassade till invånarnas behov i övriga områden. Vi har ett sammanhängande 
cykelvägnät som knyter ihop viktiga målpunkter. Väg 40 är helt utbyggd till motorväg. Vi 
har ett robust digitalt kommunikationssystem i hela kommunen.
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•	 Nya pendlingsparkeringar samt utveckling av 
befintliga

•	 Laddningsplatser för elbilar 
•	 Sammanhängande gång- och cykelvägnät 
•	 Förbättrad service för cyklister 
•	 Attitydpåverkan 
•	 Robust digitalt kommunikationssystem 

Befolkningen i Ulricehamns stad kan öka med 6500 
personer, vilket är en ökning med 65 %, jämfört 
med en ökning med ca 1500 personer eller 11 % 
utanför Ulricehamns stad. Ca 60% av föreslagen 
bebyggelse i Ulricehamn föreslås i centrala lägen, 
på gångavstånd från kollektivtrafik med bra 
turtäthet. Bostadsbebyggelsens lokalisering ger goda 
förutsättningar för minskade bilresor per invånare. 
Föreslagna verksamhetsområden ligger i goda 
transportlägen i vid huvudstråken. För befintlig 
bebyggelse och näringsliv är det robusta vägnätet 
viktigt att upprätthålla. 

Transporter
De starkaste kommunikationsstråken i kommunen
är det öst-västliga längs riksväg 40 och i framtiden
Götalandsbanan, samt det nord-sydliga längs riksväg
46 och väg 157. Stråket längs väg 1700 från Gällstad
västerut mot Vegby och Borås behöver stärkas. Väg
182 mot Herrljunga kommun ingår i huvudvägnätet.

Förslag i planen som bidrar till att uppfylla de 
transportpolitiska målen:  

•	 Järnvägsutbyggnad - Götalandsbanan med 
resecentrum för regional tågtrafik 

•	 Medveten lokalisering av bostäder och 
verksamheter 

•	 Vägnätsplanen inkluderar kollektivtrafik och gång- 
och cykelvägar

•	 Ett robust vägnät
•	 Utveckling av linjetrafiken 
•	 Kvaliteten i befintliga kollektivtrafikstråk utvecklas
•	 Utveckling av anropsstyrd trafik

Kartbilden visar hur restiderna kan bli med Götalandsbanan. Den mest dramatiska 
förändringen får vi österut. På samma tid kan vi nå både Göteborg och Linköping, Jönköping 
kan vi komma till på 15 minuter, Borås på 11 minuter.
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landsbygden och i tätorterna är det gång- och 
cykeltrafiken som har störst möjlighet att öka på korta 
sträckor. 

Kollektivtrafik
Vi arbetar för ett genomförande av Götalandsbanan 
mellan Göteborg och Stockholm med ett resecentrum 
för regional tågtrafik i Ulricehamn. Till Förstudien för 
Götalandsbanan Borås - Linköping från 2009 finns 
en underlagsrapport för stadspassage Ulricehamn. 
Trafikverket har påbörjat arbetet med att ta fram 
åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping - 
Borås respektive Jönköping - Malmö gällande 
höghastighetsjärnväg. Se vidare beskrivning under 
Riksintressen i detta kapitel.

Vi arbetar för en ständig utveckling av linjetrafiken för 
att det ska vara lätt att arbets- och studiependla men 
även använda kollektivtrafiken för fritidsresor.

Övergripande mål för transporter:
•	 Körsträcka per invånare ska minska med ca 15 

procent till 688 mil per invånare till år 2030.  

•	 Andelen resor till arbete/skola med buss, 
samåkning bil, cykel, till fots, tåg ska sammantaget 
utgöra mer än hälften av resorna.  

Även andra typer av transportlösningar och fordon 
kan tillkomma eller öka så att de blir en betydande 
faktor för en hållbar utveckling av transporterna. Det 
kan handla om en stor ökning av elbilar, elcyklar eller 
nya typer av kollektiva transporter. Jämför med hur 
fördelningen såg ut i resvaneundersökningen som 
gjordes 2002 i kapitlet Nulägesbeskrivning. 
Förutsättningarna för fördelningen mellan övriga 
trafikslag är olika i olika delar av kommunen. 
Samåkning kan vara den bästa lösningen på 

Europakorridoren är baserad på utbyggnad av två banor för höghastighetståg: Europabanan, som följer 
E4:an och sträcker sig mellan Stockholm, Jönköping, Köpenhamn och Hamburg, Götalandsbanan, som följer 
ett öst-västligt stråk utmed riksväg 40, från Stockholm över Jönköping till Göteborg. Syftet är att tydligare 
sammanbinda Sveriges storstadsregioner med medelstora regioner och att föra Sverige och Skandinavien 
närmare Europa genom att knyta samman vårt höghastighetsnät med Europas.
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motorvägen, 20 platser (ersätter befintlig
parkering vid Tolkabro)
Parkeringar i närheten av busshållplats
Blidsbergs centrum
Trädet
Älmestad
Gällstad
Timmele
Rånnaväg
Hökerum
Vegby

I följande lägen föreslås utbyggnad av nya
pendelparkeringar:
Kinnared, vid korsning väg 40/1736
Gullered, vid korsning väg 40/ 1735
Strängsered
Vid Hössnamotet

Personbil och transporter på väg
Vi arbetar för ett robust vägnät i kommunen med 
hjälp av vägnätsplanen, som beskriver nyanläggnings 
och upprustningsbehov och uppdateras och 
följs upp kontinuerligt. Prioriteringarna baserar 
sig på trafikmängder och vägens betydelse i det 
sammanhängande vägnätet, samt näringslivets 
transportbehov. Arbetet med vägnätsplanen breddas 
så att kollektivtrafik och gång- och cykelvägar, samt 
kopplingar mellan olika trafikslag visas. 

Vi arbetar för en fortsatt utbyggnad av riksväg 40 till
motorväg genom hela kommunen. 

Den tidigare framtagna sträckningen för en förbifart 
förbi Ulricehamns stad för genomfartstrafiken 
på väg 157/46 kvarstår. Alternativa lösningar för 
genomfartstrafiken i Ulricehamn kan behöva tas fram 
för att hitta en bra lösning. En studie av hela stråket 
väg 46 – väg 157 krävs för att belysa målsättningar 
och behov av åtgärder, särskilt i samhällena i 
Ätradalen som har genomfartstrafik. Vid ökad trafik 
på väg 46 och med större andel tung trafik och farligt 
godstransporter ökar behovet av åtgärder.

Möjligheten ska hållas öppen för utbyggnad av en
förbifart förbi Gällstad om trafikutvecklingen leder
till att buller och trafiksäkerhet inte går att hantera
tillfredsställande på nuvarande väg.

Vi arbetar långsiktigt för att utveckla 
kollektivtrafikförbindelserna för att få en starkare 
koppling till regionala och nationella målpunkter. Vi 
börjar med att utveckla de kollektivtrafikstråk där 
vi redan idag har trafikering. Kvaliteten i befintliga 
kollektivtrafikstråk kan utvecklas genom optimering 
av turtätheten, direktförbindelser mellan viktiga 
målpunkter, tydlig information, förbättrad utformning 
av hållplatsmiljöer samt tillgängligheten till dem. I 
figuren ”Kollektivtrafiken i kommunen” visas befintlig 
busstrafik i kommunen och turtätheten på olika 
sträckor. Orter med fler än 500 invånare i kommunen 
har markerats i figuren. Där finns det underlag för 
tätare kollektivtrafik. 

Marbäck och Gällstad har nästan 500 invånare och 
är viktiga boendeorter i kommunen. Här föreslås 
ny bostadsbebyggelse i översiktsplanen och i 
fördjupningen av översiktsplanen för Gällstad. 
Även här är kollektivtrafiken en viktig förutsättning 
för ortens utveckling. Flexibla, miljöanpassade 
transportlösningar med kopplingar till linjetrafiken 
främjas utanför huvudstråken. En fortsatt utveckling 
av anropsstyrd trafik föreslås. På sträckorna 
Ulricehamn - Jönköping och Gällstad - Borås skulle 
ökad turtäthet öka attraktionen för kollektivtrafiken. 
På hela sträckan Borås - Jönköping eftersträvas 
entimmestrafik. När Götalandsbanan är utbyggd med 
resecentrum i Ulricehamn, utgör järnvägstrafiken 
och busstrafiken tillsammans kommunens 
kollektivtrafikutbud och kompletterar varandra.

Nya pendlingsparkeringar för bilar och cyklar
föreslås i lägen där många har möjlighet att byta
till kollektivtrafik. Befintliga pendlingsparkeringar
utvecklas. Detta är de befintliga parkeringar som är
gjorda som pendelparkeringar eller som kan användas
på samma sätt (visas på Planförslagskarta och karta
för Landsbygdsutveckling i strandnära områden):

Befintliga
Ulricehamn, Centrum: busstation 8 platser+50
platser på andra sidan vägen

Planerade 
Ulricehamnsmotet 20 platser, (Brunnsnäs 15
platser behövs ej efter motorvägsutbyggnad)
Hökerumsmotet planerade vid nya
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Figuren visar befintlig busstrafik 
i kommunen och turtätheten 
på olika sträckor. På sträckorna 
Ulricehamn - Jönköping och 
Gällstad - Borås skulle ökad 
turtäthet öka attraktionen 
för kollektivtrafiken. På hela 
sträckan Borås - Jönköping 
eftersträvas entimmestrafik. När 
Götalandsbanan är utbyggd med 
resecentrum i Ulricehamn, utgör 
järnvägstrafiken och busstrafiken 
tillsammans kommunens 
kollektivtrafikutbud och 
kompletterar varandra. 

Orter med fler än 500 invånare 
i kommunen har markerats i 
figuren. Där finns det underlag 
för tätare kollektivtrafik. 
Marbäck och Gällstad har nästan 
500 invånare och är viktiga 
boendeorter i kommunen. Här 
föreslås ny bostadsbebyggelse 
i översiktsplanen och i 
fördjupningen av översiktsplanen 
för Gällstad. Även här är 
kollektivtrafiken en viktig 
förutsättning för ortens utveckling. 
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Inriktning för hållbara transporter i 
centrala Ulricehamn
Vi vill lyfta attraktionen i stadens centrum genom att 
koncentrera aktiviteterna i de mest centrala kvarteren. 
Centrum ska vara enkelt att nå för både gående, 
cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister. I de 
centralaste delarna ska det finnas attraktiva offentliga 
platser med utrymme för människor som vill stanna 
till, sitta, leka och mötas. Kontakten med vattnet ska 
utvecklas. 

Cykel
Ett sammanhängande och tydligt cykelvägnät. 
Separera cykelväg och gångväg på centrala platser där 
konflikter mellan gående och cyklister kan uppstå. 
Förbättrad service för cyklister med cykelparkeringar, 
cykelpumpar och information. Mätning av 
antal cyklister i strategiska punkter. Se möjligt 
sammanhängande gc-vägnät i  illustration Centrala 
Ulricehamn och Götalandsbanans resecentrum.

Gång 
Mer bilfria områden i staden, med en successiv 
utveckling.  Gator med biltrafik på de gåendes villkor 
på utvalda platser med många gående. Mätning av 
antal personer som vistas på utvalda platser i centrum, 
till exempel med hjälp av analysmetoden Liv-Rum-
Hus.
 
Kollektivtrafik 
Utbyggnad av Götalandsbanan med station och 
resecentrum i ett centralt läge vid Prången. Utveckla 
busstrafiken så att det blir enkelt och attraktivt för 
resenärerna (bra turtäthet, tillgängliga hållplatser, 
pendelparkeringar, tydlig information, hela resan 
från dörr till dörr i fokus). Uppföljning av antal 
kollektivtrafikresor på olika sträckor. 

Bil
En utredning görs av alternativ för 
genomfartstrafiken på väg 157 och en trafiknätsanalys 
för en ny trafikstruktur som stödjer livet i staden.  
Tydlighet i gatuutformningen. Hastigheter enligt 
hastighetsplan, anpassade till gaturummens funktion 
och karaktär.  Gator med biltrafik på de gåendes 
villkor på utvalda platser med många gående. 

Laddningsplatser för elbilar föreslås byggas ut på 
strategiska platser i kommunen. Lämpliga lägen och 
förslag till utbyggnadstakt behöver tas fram i ett 
fortsatt arbete.

Gång- och cykeltrafik
Arbetet med vägnätsplanen breddas så att 
kollektivtrafik och gång- och cykelvägar, samt 
kopplingar mellan olika trafikslag visas.

Vi ska utveckla ett sammanhängande gång- och 
cykelvägnät. Fotgängares och cyklisters olika behov 
ska uppmärksammas genom att cykelvägnät och 
gångvägnät planeras som två olika vägnät som i vissa 
delar sammanfaller. 

Prioriterade gång- och cykelförbindelser:
•	 Barns skolvägar.  

•	 Förbindelser mellan viktiga målpunkter, 
till exempel mellan bostadsområden 
och livsmedelsaffärer, handel, service, 
busshållplatser, resecentrum, större arbetsplatser, 
fritidsanläggningar. (Viktiga målpunkter i 
Ulricehamns stad finns markerade i fördjupningen 
av översiktsplanen.) 

•	 Gång- och cykelförbindelser som kan användas 
för flera ändamål, t ex både för vardagstransporter 
och för turism och friluftsliv.

Ny gång- och cykelväg längs väg 1700 föreslås 
hela vägen från Gällstad till Hulu för att få ett 
sammanhängande stråk som underlättar för gång- och 
cykeltrafik och ansluter till gång- och cykelstråket 
på banvallen. Vandringsleden Åsundenleden går på 
sträckan Vegby – Hulu på väg 1700 och skulle få en 
ökad attraktion om man slapp gå på en större väg på 
en lång sträcka. Sträckan behöver delas upp i flera 
etapper med start i Gällstad med fortsättning västerut. 
När ny bebyggelse tillkommer i stråket längs väg 1700, 
kommer det finnas ett ökat behov av att höja vägens 
standard. Angående utvecklingen av banvallarna som 
gång- och cykelleder, se avsnittet Människan, Fritid 
och friluftsliv.
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Parkering
Parkeringarna ska stödja livet i staden. Tydliga, samlade 
parkeringsplatser som är lätta att hitta för besökare 
till centrum.  Parkeringstider justeras så att man 
inte ska flytta med sig bilen inom centrum och för 
att uppmuntra dem som vill stanna lite längre. T ex 
30-minutersparkering nära målpunkter och tre- eller 
fyratimmarsparkering på uppsamlande parkeringar. 

Trafiksäkerhet
Hastighetssäkra gång- och cykelpassager till 30 km/h 
enligt hastighetsplan.

Trygghet
Belysning på gång- och cykelvägar. 
Medveten sträckning av gångvägar och cykelvägar så 
att de bidrar till trygghet. 

Miljöpåverkan och hälsa
Transportsystemets klimatpåverkan ska minska
Transportsystemet ska medverka till en god hälsa. 
Anpassa hastigheter enligt hastighetsplan. 
Genomföra bulleråtgärder på bullerutsatta sträckor.
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Utredningsområde för stationsläge och stadsutveckling
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inte är trafikeringstekniskt möjligt att dra banan. 
Gränsen är dragen för att möjliggöra en eventuell 
passage söder om Natura 2000-området Ära- och 
Rullamossen. För att inte riskera att omöjliggöra 
denna dragning flyttades inte gränsen så långt norrut 
att området kring Marbäck och Tvärred valts bort. 
K betecknar Viskans källflöden, Timmele och 
norr Gullered. Hela den nordligaste delen av 
området ”K” har mycket stora landskapsvärden och 
hänsynsområden och innebär inga tekniska eller 
ekonomiska fördelar jämfört med sydligare alternativ. 
De riksintressanta kulturmiljöerna kring Timmele 
och Hökerum har mycket stora landskapsvärden 
och utgör kärnor inom området och passager här 
betraktas som mycket problematiska utan andra 
fördelar. Gränsen är lagd så att banan helt ska undvika 
det område med mycket höga landskapsvärden 
som finns vid Timmele. Gränsen är dragen längs 
dalgången med lite marginal till kyrkorna i Knätte, 
Timmele, Hökerum och Varnum. För att inte stänga 
passage norr om Tolken har inte området kring 
Hökerum undantagits. 

Angående stadspassagerna kan enligt 
Förstudierapporten korridoren i Ulricehamn inte 
avgränsas enligt underlagsrapporten då kunskaper 
saknas om bland annat tekniska prestanda och 
geoteknik. Ett större korridorområde krävs för att 
med säkerhet fastlägga en slutlig avgränsning i nästa 
skede. 

Aktuellt planeringsläge
Trafikverket har påbörjat arbetet med att ta fram 
åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping- 
Borås respektive Jönköping-Malmö gällande 
höghastighetsjärnväg. Uppdraget har ställts till 
Trafikverket genom den s k Sverigeförhandlingen 
(regeringsdirektivet 2014 :106). Åtgärdsvalsstudierna 
ska bistå Sverigeförhandlingen med underlag 
och processtöd under projektets framdrift och 
säkerställa att det finns ”byggbar linje” inom de 
utredningsområden som föreslås.

Det framgår av direktivet att en särskild utredare 
ska ta fram förslag till principer för finansiering 
samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya 
stambanor för höghastighets järnvägar som förbättrar 
kommunikationerna mellan de tre stora städerna 

Riksintressen
Följande riksintressen finns för
kommunikationer:

•	 Riksväg 40 (befintlig sträckning och beslutat 
område för arbetsplan för sträckan Dållebo – 
Hester ersätts av omdefinierat riksintresse för 
befintlig väg när motorvägen är färdigställd 2015). 
Sträckan Torhult - Jönköping är ett riksintresse 
för framtida väg. Ny sträckning vid Strängsered 
föreslås ingå i riksintresset för framtida väg 
som en fortsättning på sträckan på andra sidan 
länsgränsen.  

•	 Jönköpings flygplats, då Ulricehamns kommun 
ligger inom MSA (Minimum Sector Altitude) ska 
all planering av bebyggelse som överskrider 20 
meters höjd samrådas med Luftfartsverket och 
Jönköpings flygplats.

•	 Förstudieområde för Götalandsbanan.

Förstudie för Götalandsbanan
I Trafikverkets slutrapport 2010-03-17 är den 
beslutade förstudiekorridoren för Götalandsbanan 
för hela sträckan Borås - Linköping redovisad, samt 
Trafikverkets motivering till val av avgränsning av 
korridoren. 

Området som i figuren betecknas med I är Natura 
2000-området Komosse. Komosse har stora 
landskapsvärden, framförallt för natur och i viss mån 
för kultur. En passage söder om hela Komosse är 
inte möjlig inom förstudieområdet. Det beslutade 
förstudieområdet begränsas därför till området norr 
om Komosse. 

Området betecknat med J är sjön Åsunden. Åsundens 
södra ände väljs bort för att den är 40 meter 
djup i de södra delarna och för att det finns stora 
landskapsvärden vid sjöns södra ände, bl a i form av 
herrgårdslandskap av stor betydelse och riksintressen 
för både natur och kultur samt värdefull ädellövskog. 
En passage söder om Åsunden har inga fördelar 
jämfört med alternativ norr om sjön eller över norra 
delar av sjön. Bortvalet av Komosse och södra delen 
av Åsunden ger en stor skugga dem emellan där det 
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Kommunens inriktning för val av järnvägssträckning 
styrks framför allt av att Trafikverkets  förstudie 
förespråkar ett läge norr om Åsunden.

I fördjupningen av översiktsplanen antagen 2008 
redovisas inriktningen för stadens utveckling 
i förhållande till kommunens föreslagna läge 
för ett resecentrum. Vid fortsatt planering av 
järnvägen, behöver kommunen kontinuerligt 
se över riktlinjerna för hur osäkerheten kring 
järnvägsplaneringen ska hanteras. Det område som 
i fördjupningen av översiktsplanen för Ulricehamns 
stad från 2008 reserverats som stationsområde 
gäller fortfarande som kommunens prioriterade läge 
för resecentrum. En komplettering görs i planen 
genom att ett utredningsområde för stationsläge 
och stadsutvecklings läggs till, där det finns 
möjligheter att pröva alternativa lägen för en station. 
För detta område gäller under planeringstiden för 
Götalandsbanan att förändringar som riskerar att 
hindra eller påverka möjligheterna för utbyggnad 
av höghastighetsbana och stationsanläggningar inte 
tillåts. Kommunen ska samråda med Trafikverket 
angående alla sådana ärenden. Stationslägets 
placering kan under arbetets gång förändras både 
när det gäller läge, ytbehov och i höjdläge. I ett 
senare planeringsskede för Götalandsbanan, när 
stationsläget är klarlagt, är detta område ett viktigt 
stadsutvecklingsläge med plats för både bostäder och 
verksamheter. 

I fördjupningen av översiktsplanen för Ulricehamns 
stad anges mått för spårlängd vid stationsläget, 
spårområdets bredd m.m. De mått som är aktuella 
för planeringen av järnvägen i nuläget är 1,2 – 1,5 
km raksträcka för spår vid stationen och 30 - 60 m 
bredd för spårområdet för dubbelspår. Järnvägen 
dimensioneras för hastighet 320 km/h.  

Se också text och kartbild i avsnitt Nya områden 
för bostadsbebyggelse, Centrala Ulricehamn 
och Götalandsbanans resecentrum i delen 
Bebyggelseutveckling. 

Stockholm/ Göteborg/ Malmö men också leder till ett 
ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner 
längs sträckningarna.

Med syftet att möjliggöra ett snabbt genomförande 
av nya höghastighetsjärnvägar i Sverige ska utredaren 
slutredovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 31 
december 2017. Studierna kommer att utgöra underlag 
till nationella infrastrukturplanen 2018.

Åtgärdsvalsstudierna och Sverigeförhandlingen kan 
komma att förändra korridoren och stationslägen 
for Götalandsbanan som kommunen nu redovisar i 
översiktsplanen.

Det pågår även en lokaliseringsutredning för ny 
stambana, sträckan Bollbygd- Borås (inklusive genom 
Borås och utgången österut). Lokaliseringsutredningen 
ska ge svar på vilka teknisktgenomförbara 
sträckningsalternativ som finns. Val av alternativ 
genom Borås berör även Ulricehamns kommun.

Kommunens inriktning
Kommunen föreslår alternativa sträckningar 
för Götalandsbanan genom kommunen. Dessa 
sträckningar har tagits fram av kommunen tidigare och 
fanns även med i den förra översiktsplanen. 

Det viktigaste för kommunen är att det blir en 
station för Götalandsbanan i kommunen och att den 
förläggs så nära Ulricehamns stads centrum som 
möjligt. Det ger det största resandeunderlaget från 
befintlig bebyggelse och innebär också möjligheter till 
stadsutveckling och bostadsbyggande i ett stationsnära 
läge. Vidare arbetar kommunen för att järnvägen ska 
gå söder om väg 40. Vid planeringen av väg 40 som 
motorväg, valde man att lokalisera motorvägen längre 
norrut för att göra plats för Götalandsbanan söder 
om motorvägen. Det ger också större möjligheter för 
en så central placering av resecentrum som möjligt 
i Ulricehamns stad. Kommunen föreslår ingen 
ny bebyggelse precis norr om Tolken för att inte 
förhindra en utbyggnad av järnvägen i detta område. 
Ny bebyggelse föreslås lite längre söderut vid Tolken 
och norr om motorvägen och bedöms inte hindra en 
järnvägsutbyggnad. 
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Beslutad förstudiekorridor från Trafikverkets slutrapport 2010-03-17.

Motiv till vald avgränsning av förstudiekorridor från Trafikverkets slutrapport 2010-03-17.
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Möten
Målgrupper, möten och underlag:
•	 Möten på fyra orter, Dalum, Hökerum, 

Gullered och Vegby, organiserade med stöd från 
Landsbygdsalliansen 

•	 Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 

•	 Pensionärsorganisationerna SPF och PRO 

•	 Höstmarknad, politiker var ute och träffade folk 
i Ulricehamns centrum och fick in lappar med 
synpunkter.  

•	 Barn och unga, frågor har gått ut till skolor som 
arbetar med Grön flagg. Synpunkter togs in från 
sjundeklasser från Stenbocksskolan som var på 
studiebesök i Stadshuset. 
 

•	 Inflyttare, enkätsvar från enkät som gjordes 
som en del av arbetet med handlingsplan för 
befolkningsmålet 25 000 invånare år 2020.  

•	 Medborgarundersökning från 2010, enkät med 
invånarnas syn på kommunala organisationens 
arbete inom olika områden, kommunen som 
bostadsort och inflytande.  

•	 De kommunala bolagen STUBO 
(bostadsbolaget), UEAB (Ulricehamns energi) 
och NUAB (Näringsliv Ulricehamn) har träffat 
beredningen och gett sin bild av kommunens 
utveckling inom sina respektive sakområden.  

•	 Näringslivet

Medborgardialog
Under hösten 2011 inledde beredningen 
en medborgardialog genom möten med 
olika målgrupper och inhämtade underlag 
från enkäter. Syftet var att få fram 
invånarnas bild av vad som är kommunens 
kvaliteter och resurser men också vilka 
områden man kan utveckla. Rubriken för 
medborgardialogen var Resurskartläggning.
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Medborgarenkäten
Medborgarenkäten som genomfördes senast 2012 
ger en bild av medborgarnas syn på Ulricehamns 
kommun som en plats att bo och leva på, kommunens 
verksamheter, samt medborgarnas möjligheter till 
inflytande. 

Bostäder och fritidsmöjligheter har fått relativt bra 
betyg men bör om möjligt förbättras för att höja 
kommunens betyg som plats att bo och leva i. 
De kommunala verksamheter som bör prioriteras för 
att få nöjdare kommunmedborgare är Förskolan, Stöd 
för utsatta personer, Miljöarbete, Gator och vägar, 
Äldreomsorgen och Grundskolan. 
Gällande medborgarnas möjlighet till inflytande är 
det områdena påverkan och förtroende som behöver 
prioriteras. 

Kommersiellt utbud, Trygghet, Renhållning och 
sophämtning, Räddningstjänsten, Idrott- och 
motionsanläggningar Information, Kontakt

Enkät till nyinflyttade 
Enkätundersökningen genomfördes för uppdraget 
Handlingsprogram för befolkningsmålet 25 000 
invånare år 2020 och presenterades för beredningens 
politiker.

Synpunkter kring följande frågor kom 
fram i medborgardialogen:
•	 Infrastruktur (underhåll/förbättring av befintliga 

vägar, kollektivtrafik, pendelparkeringar) 

•	 Skolor, barnomsorg 

•	 Behov av seniorboende 

•	 Upphandling ska göras så att lokala producenter 
kan leverera till kommunen 

•	 Potential finns för mer energiproduktion 

•	 Utveckla kommunens hemsida och marknadsför 
oss mer! 

•	 Fördelning/nivå av kommunens ersättning för 
arbete med grönytor och badplatser 

•	 Lokal delaktighet i kommunala beslut  

•	 Behov av forum för dialog kring tillgänglighets- 
och äldrefrågor mellan kommunen och berörda 
föreningar 

•	 Aktiviteter för ungdomar; utökad skidbacke, 
down-hill-cykling i skidbacken, skatepark, ställe 
för dem som inte sportar, äventyrsbad, shopping
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Höstmarknad 2011
Beredningens politiker ute på höstmarknadsdagen och 
följande frågor ställdes:

Vilka är de viktigaste resurserna kommunen har inför 
framtiden? De tre områden som de flesta svarade var: 
Natur, fritid och äldreboende/äldreomsorg.

Vad tror du är avgörande för att man väljer att 
bosätta sig i Ulricehamns kommun, nu och i framtiden? 
De fyra områden som de flesta svarade var: Bra 
kommunikationer, aktivt fritidsutbud, natur, skola.

Offentliga möten angående 
landsbygdsutveckling i 
strandnära områden
Fyra offentliga möten har hållits i olika delar 
av kommunen i samarbete med ansvariga för 
landsbygdsutvecklingsfrågor på Näringsliv Ulricehamn 
AB och samhällsföreningarna under år 2010. Mötena 
annonserades i Ulricehamns tidning och ett brev 
skickades till samhällsföreningarna i de aktuella 
orterna. På mötena informerade kommunen om vad 
planuppdraget innebär och vilka förändringar som har 
gjorts i strandskyddsbestämmelserna. De områden 
som togs fram av plangruppen och arbetsgruppen 
redovisades översiktligt. Mötesdeltagarna satte sig 
sedan i mindre grupper med översiktsplanen kartan 
med kommunens tänkta LIS-områden markerade 
som punkter samt friluftskartan framför sig och 
skrev upp områden som de ansåg vara antingen 
lämpliga för exploatering eller viktiga att bevara. 
Synpunkter antecknades på mötena. Ett ytterligare 
möte hölls i Årås kvarn (Kölingared) på begäran av 
samhällsföreningen. Då togs både LIS-planen och 
andra frågor upp.



Miljömål 
Kommunen har lokalt det samlade ansvaret 
för att åstadkomma en god livsmiljö 
och har enligt riksdagen ett uttalat 
övergripande ansvar. Kommunen har genom 
sin närhet till medborgaren en viktig 
uppgift i att föra en dialog om hur de ska 
nå miljömålen. Dialogen är viktig såväl för 
att informera om, utveckla och förankra så 
att kommunen genomför de åtgärder som 
krävs på ett hållbart sätt. 

De nationella 
miljökvalitetsmålen 
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Det svenska miljömålssystemet innehåller ett 

generationsmål och sexton miljökvalitetsmåL 

Generationsmålet: Det övergripande målet för 

miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över 

ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 

utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 

utanför Sveriges gränser. 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande skärgård 

(Finns ej i vår kommun) 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. S torslagen jjällmiljii 

(Finns ej i vår kommun) 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

Lokala miljömål 
Ulricehamns kommun antog lokala miljömål 

i april 2008 för kommunen som organisation. 

Detta med tanke på att gå före och visa på vilka 

förändringar som är möjliga att genomföra. Sedan 

dess har det getts ett uppdrag till förvaltningen att 

ta fram miljömål för hela kommunen. De omfattar 

kommunen som geografiskt område och berör alla 

som bor och verkar i kommunen. 
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för hur vår vardag påverkar vår miljö och klimatet.
Med energi- och klimatstrategin täcks ”Klimat” in och 
”Vatten” får särskilt fokus i översiktsplanen. Genom 
översiktsplanen arbetar vi också för en del av ”God 
Livsmiljö”.
 
Inköp/Avfall som i de nationella miljömålen har 
rubriken Giftfri miljö, bedöms vara det område som 
är viktigast att ta fram lokala miljömål för eftersom 
det inte täcks in av det arbete som beskrivs ovan. 
Det är också ett område som är möjligt för många att 
vara delaktiga i. Alla i Ulricehamns kommun såsom 
företag, föreningar och privatpersoner kan göra 
medvetna val vid inköp och på så sätt påverka sina 
utsläpp och avfall i närområdet. Detta kan synligöras 
med mätningar på reningsverken i kommunen. 
På det här sättet kan kommuninvånarna på olika sätt 
påverka ”Natur” och den biologiska mångfalden 
på ett positivt sätt. Det återstår att ta fram konkreta 
tidssatta miljömål som är uppföljningsbara. 

Fokusområde Giftfri miljö

Ulricehamns kommun har slagit ihop de 16 nationella 
miljömålen i fem grupper:
1. Klimat (Begränsad miljöpåverkan, Frisk luft), 
2. God Livsmiljö (God bebyggd miljö, Skyddande 

ozonskikt, Säker strålmiljö), 
3. Inköp/Avfall (Giftfri miljö), 
4. Natur (Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande 

våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Levande 
skogar, Biologisk mångfald) och 

5. Vatten (Grundvatten av god kvalitet, levande sjöar 
och vattendrag, Bara naturlig försurning, Ingen 
övergödning). 

Vi fokuserar på de tre förstnämnda; Klimat, God 
livsmiljö, Inköp/Avfall, genom att arbeta med 
beteendeförändringar. Då påverkas även Natur och 
Vatten positivt och det blir enklare att få en förståelse 

Ulricehamns kommun har slagit 
ihop de 16 nationella miljömålen 
i de fem ovanstående grupperna.
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Nulägesbeskrivning

Energianvändning
Diagram A nedan visar att energianvändningen 
inom Ulricehamns kommun består av en tredjedel 
el och en tredjedel flytande icke förnybart (år 2009). 
Fjärrvärmen är till 99 % förnybar. Om man lägger 
ihop den förnybara energianvändning det vill säga 
fjärrvärme och fast förnybart utgör även den delen en 
knapp tredjedel. Resten av energianvändningen består 
av fossil gas som främst används på industrier. Fast 
förnybart är pellets eller flis. Flytande icke förnybart 
är olja, bensin och diesel.

Den totala energianvändningen i Ulricehamns 
kommun 2009 var 739 429 MWh. Av diagram B 
framgår att transporter, industri och hushåll var och
en står för ca 30 % av energianvändningen. Av 
diagram C som visar energianvändningens utveckling 
framgår att användningen av flytande icke förnybart 
(olja, bensin och diesel) har minskat fram till 2008. 
Det senaste året har användningen ökat igen. 
Sannolikt är det användningen av bensin och diesel 
som ökar och användningen av olja som minskar. 
Elen ligger på en nästan konstant nivå de senaste 
10 åren. Användningen av fast förnybart har ökat 
kraftigt. Även fjärrvärmen och gasen ökar. Gasen 
används i industriella processer och ersätter olja.

Av diagram D framgår att hushållen har minskat sin 
oljeanvändning betydligt till fördel för fjärrvärme 
och träbränsle. Elanvändningen har minskat sedan 
år 2000. Detta är förvånande med tanke på att 
många har bytt uppvärmningssystem från olja 

Energi- och 
klimatstrategi
Enligt FN:s klimatpanel kommer 
det med stor sannolikhet att ske 
en klimatförändring till följd av 
bland annat utsläpp av växthusgaser 
orsakade av människan. En förändrad 
energianvändning och minskade utsläpp 
av växthusgaser krävs för att begränsa 
klimatförändringarna.

El 33 %

Flytande (icke 
förnybara) 33%

Fjärrvärme 6%

Fast (förnybara) 24%

Gas (icke förnybara) 
4%

Diagram A: Energianvänding i Ulricehamns kommun 2009



98 ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI

Transporter
Invånarna i Ulricehamns kommun kör lika mycket år 
2010 som 2005, omkring 850 mil per invånare och år, 
eventuellt har körsträckorna ökat lite. Genomsnittet 
i riket ligger under 700 mil per invånare och år. 
Invånarna i Ulricehamns kör också längre sträckor än 
genomsnittet i Sverige.

till värmepump som ju använder el. Hushållen 
måste därför ha minskat sin elanvändning på andra 
områden. Användningen av träbränsle varierar mycket 
i diagrammet vilket beror på osäkerheter i SCB:s 
statistik.

Offentlig sektor 3%

Flerbostadshus 5%

Övriga tjänster 9%

Småhus 25%

Industri, 
byggverksamhet 28%

Transporter 30%

Diagram B: Energianvänding fördelad 
på sektorer

Diagram C: utveckling av energianvändningen i Ulricehamns kommun 1990-
2009

Diagram D: energianvändningen i hushåll i Ulricehamns kommun
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Översiktsplanen innehåller en rad åtgärder på energi 
och klimatområdet. För att bedöma vilken effekt 
planförslaget har i förhållande till de nationella 
miljömålen har en beräkningsmodell använts. 
Modellen räknar dessutom fram ett nollalternativ som 
visar hur energianvändningen och energiproduktionen 
ser ut i framtiden om vi inte gör något utan följer den 
nationella utvecklingen. Nollalternativet är gjort med 
hjälp av en modell baserad på Energimyndighetens 
prognoser för energianvändning fram till 2020. I 
modellen finns de nationella målen för energiområdet 
inlagda för 2020. Eftersom tidshorisonten för 
översiktsplanen är 2030 är de nationella miljömålen 
beräknade för 2030 utifrån det mål som finns för 
2050. 

Strategi
De nationella miljömålen för energi är:
•	 2020 ska energianvändningen ha effektiviserats 

med 20 % jämfört med år 2008. 

•	 50 % av energianvändningen ska vara förnybar 
2020. 

•	 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser. Västra Götalandsregionen ska klara 
detta mål till 2030. 

Målsättningar till 2030:

•	 En generell el-effektivisering på 15 % för hushåll 
och industri. Planförslaget beskriver en ökad 
medvetenhet om att spara energi. 

•	 Den vindkraftsproduktion som är inlagt i modellen 
motsvarar 60 % av vindkraftspotentialen i 
kommunens förslag till vindkraftsplan. Vindkraften 
utgör en mycket stor andel av energiproduktionen; 
83 %. 

•	 Minskning av bilåkandet med 15%. I planförslaget 
beskrivs en satsning på kollektivtrafiken, en 
utbyggnad av Götalandsbanan och övriga 
miljöanpassade transporter. 

•	 Konvertering från olja till biobränsle eller 
fjärrvärme i de kommunala fastigheterna. Vi 
har dessutom bedömt att konverteringen ger en 
effektivisering på 10 % 

•	 Effektivisering av elanvändningen i kommunala 
fastigheter med 25%, baserad på framtaget 
förslag till mål för kommunens fastigheter i 

energieffektiviseringsstrategin till 2020 från 2009 

•	 Ökning av biobränsleproduktionen med 180 000 
MWh inom Ulricehamns kommun. En studie 
från Energigården visar på en biobränslepotential 
i kommunen i den storleksordningen. Siffran 
har justerats ner lite efter diskussion med lokala 
representanter från LRF. 

•	 Ökning av biogasproduktionen med 15 000 
MWh varav 7 000 MWh från gödsel enligt en 
studie från Rådgivarna. 

•	 Kraftvärme med en elproduktion på 20 000 
MWh och en ökad fjärrvärmeproduktion på 8 
000 MWh. Fjärrvärmen förväntas öka med 15 
%, men det är inte all fjärrvärme som används i 
anslutning till kraftvärmeverket. Därför används 
inte hela värmeunderlaget för att beräkna 
elproduktionen.



100 ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI

med energi och att vi sannolikt kommer att bli 
energiexportörer. Eftersom energiproduktionen till 
över 80 % består av vindkraft skulle en fullt utbyggd 
vindkraft enligt vindkraftsplanen betyda att det inom 
Ulricehamns kommun produceras mer än 2,5 gånger 
mer än den energi som används.

Diagrammet nedan visar utsläppen av koldioxid fram 
till 2030 enligt planförslagets åtgärder. Eftersom 
kommunen blir energiexportörer är det lätt att tro 
att även koldioxidutsläppen skall bli negativa, men 
eftersom produktionen främst består av el och 
därmed inte kan ersätta all användningen av bränsle 
till bilar, når vi endast ett nollutsläpp.

Energimyndighetens prognos sträcker sig endast till 
2020. Därför har nollalternativet en streckad linje efter 
2020. De åtgärder som är inlagda i modellen beskrivs 
nedan.

Nollalternativet i diagrammet visar hur stor andel av 
energianvändningen som produceras med förnybar 
energi inom kommunen om inga särskilda åtgärder 
görs. En etta på y-axeln betyder att kommunen 
är självförsörjande med energi. Det som inte är 
med i bedömningen är solenergi, vattenkraft och 
tillvaratagandet av spillvärme.
Kurvan för planförslaget visar att det för Ulricehamns 
kommuns del är enkelt att bli självförsörjande 

Förnyelsebar 
energiproduktion 
i förhållande till 
energianvändning

Koldioxidutsläpp från 
energianvändning. En 
jämförelse av framskrivning 
av nu tagna beslut 
nationellt (nollalternativ), 
planförslagets åtgärder 
och den nationella 
målsättningen för 
koldioxidutsläpp till år 
2030.
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högre genomsnittstemperatur, fler värmeböljor 
(temperaturer över 30-35 grader), mindre nederbörd 
på sommaren men mer nederbörd på hösten och 
vintern. Vädret förväntas också bli mindre stabilt 
med fler och intensivare stormar. Det finns också 
risk för plötsliga och stora klimatförändringar 
genom tröskeleffekter beroende på till exempel 
ändrade havsströmmar, stora metanutsläpp 
om permafrostområden tinar, stoft från stora 
vulkanutbrott eller meteoritnedslag. 

De konsekvenser som klimatförändringarna kan 
leda till innebär att kommunen behöver arbeta 
mer inom vissa områden. Det handlar om teknisk 
försörjning, biologisk mångfald och ras- skred och 
översvämningsrisker. 

Även om kraftfulla åtgärder vidtas för att minska 
utsläppen av växthusgaser för att därmed begränsa 
klimatförändringarna kommer förändringar att ske.
Här beskrivs de konsekvenser som kan förväntas 
i Ulricehamns kommun. Utöver detta kommer vi 
också att påverkas indirekt av konsekvenserna av 
klimatförändringarna i hela världen. Vilka det blir eller 
hur stor påverkan blir för oss är svårt att förutse. Man 
kan inte utesluta att påverkan från omvärlden får större 
betydelse än de lokala effekterna.

Kunskapsläget möjliggör inte några exakta 
slutsatser om hur klimatet kommer att förändras i 
vår kommun men de av FN:s klimatpanel (IPCC) 
allmänt accepterade trenderna fram till år 2100 samt 
av SMHI redovisade scenarier för Sverige pekar på 
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översiktsplanen för Ulricehamns stad. Ett område 
som påverkas av erosion är Järnvägsparken i 
Ulricehamn. Förstärkningar har gjorts av strandkanten 
men förändrade förhållande kan kräva att ytterligare 
åtgärder vidtas. Hänsyn ska tas till detta vid beslut om 
markanvändningen i området.

Biologisk mångfald
Ett varmare klimat kan leda till flyttning av arter samt 
etablering av nya. Den biologiska infrastrukturen 
behöver därför beaktas särskilt. Barriäreffekter och 
spridningsmöjligheter för arter behöver beaktas i 
den fysiska planeringen. Gröna korridorer, stepping 
stones och fauna-passager är exempel på verktyg 
som kan användas i planeringen för att skapa 
en robust grönstruktur som är mindre känslig 
för klimatförändringar. Exempel på naturtyper i 
kommunen med särskild betydelse för den biologiska 
mångfalden är lövskogarna kring Åsunden, 
stäppartade torrängar i Ätradalen och Hössnadalen, 
rikkärr och sumpskogar.

Teknisk försörjning
Det kan uppstå kapacitetsproblem i dagvattensystemet 
vid fler skyfall och ökad nederbörd under delar av 
året. Eftersom det innebär stora investeringar att höja 
kapaciteten i det befintliga dagvattensystemet genom 
att byta ut ledningarna, behöver man arbeta med att 
minska dagvattenmängderna samt med lösningar 
för lokalt omhändertagande av dagvatten. Öppna 
dagvattenlösningar som ger mer flexibilitet förordas 
där det är möjligt. Dricksvattnet riskerar att påverkas 
av varmare vatten i sjöar och vattenbrist i brunnar. 
Ett långsiktigt skydd av kommunens drickvatten enligt 
planförslagets stycke om vatten och avlopp krävs.

El- och teleförsörjningen kan påverkas av fler 
stormar och mer nederbörd under höst och vinter. 
Fortsatt utbyggnad av robusta system, till exempel 
genom nedgrävning av ledningar minskar de 
negativa konsekvenserna. Transporterna kan störas 
av översvämningar, kraftig nederbörd, nedfallna 
träd och elavbrott. Prioriteringen av ett robust 
vägnät bör stämmas av mot räddningstjänstens 
prioritering av insatser. Möjliga åtgärder för att 
minska konsekvenserna av störningar behöver 
analyseras. Vid lokalisering av ny bostadsbebyggelse 
bör transportbehovet belysas med tanke på alternativa 
transportvägar och att till exempel hemtjänsten kan få 
en ökad belastning vid återkommande värmeböljor.

Det kan uppstå ett ökat behov av kylning vid 
värmeböljor. Energi- och kostnadseffektiva lösningar 
bör studeras. Minskad tjäle i marken kan innebära 
att fler skogsvägar som används för timmertransport 
behöver förstärkas, vilket kan göra att fler mindre 
bergtäkter behövs. Det rör sig dock troligen inte om 
täkter av sådan storlek att de behöver redovisas i 
översiktsplanen.

Ras- skred och översvämningsrisker
Översvämningsnivåer har beräknats i de viktiga 
avrinningsområdena men ytterligare analyser krävs 
med hänsyn till klimatpåverkan. I vissa områden 
krävs mer detaljerat underlag för att kunna 
göra en bedömning av översvämningsnivåerna. 
Ras- och skredriskerna finns i samma områden 
som översvämningsriskerna och beskrivs i det 
sammanhanget. Se främst fördjupningen av 



Framtidsscenarier och 
miljöbedömning 

Fyra framtidsscenarier för 2050 har tagits 
fram utifrån frågan: Tänk dig att du 
besöker Ulricehamns kommun år 2050. 
Då har man kommit en bra bit på väg mot 
hållbar utveckling. Hur organiserar man 
sin vardag med arbete, resor, inköp, fritid 

Ekoturism 

FRAMTIDSSCENARIER OCH MILJÖBEDÖMNING 103 

med mera? Hur fungerar näringslivet, hur 
används ny teknik, på ett sätt som inte 
belastar miljön så mycket men ändå ger 
en bra social och ekonomisk utveckling? 

De fyra olika varianterna har kombinerats utifrån 

variablerna småskaliga eller storskaliga lösningar inom 

alla områden, samt att man utgår från en flerkärning 

bebyggelsestruktur eller en pärlbandsstrukturo 

Orden kring kartfigurerna är ett urval av innehållet 

i de fyra olika framtidsscenarierna Småskaligt 

- Pärlbandsstruktur, Småskaligt - Flerkärnigt, 

Småskaligt 

Pärlbands- : 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Anropsstyrd trafik struktur o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0:0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Flerkärnigt 

storskaligt 
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Pärlbandsstrukturen innebär en utveckling främst i 
huvudstråken för kommunikationer; den öst-västliga 
och den nord-sydliga. Vi har arbetat enligt back 
casting-metoden som innebär att vi utgår från en 
tänkt framtid och blickar bakåt till nutid. Detta för 
att släppa de begränsningar och ramar som finns i 
närtid och tänka sig andra lösningar som kan vara 
möjliga i framtiden. Därefter kan man välja vilka 
strategiska steg som behöver tas för att komma till 
den önskvärda framtiden. 

Storskaligt - Pärlbandsstruktur och Storskaligt - 
Flerkärnigt. 

I den andra figuren är de texter som finns i 
planförslaget markerade. Observera att det endast är 
ett litet urval. Vissa förslag utesluter inte heller att man 
arbetar med flera olika lösningar.

Flerkärnig bebyggelsestruktur innebär att man tänker 
sig en utveckling av flera orter utspridda i kommunen 
men med kommunikationer till centralorten. 

Samordna lokaler och 
resurser för företagande
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Lokal hållbarhetsdefinition 
En lokal hållbarhetsdefinition har gjorts för 

Ulricehamns kommun. Den utgår från de områden 

som vi ser som de viktigaste för en positiv utveckling 

för kommun. Det är både styrkor och resurser men 

också områden som behöver utvecklas. Det ska råda 

balans mellan de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, 

ekonomisk och social/kulturell hållbarhet. Ramen 

för utvecklingen är det fysiska rummet, i detta fall 

kommunens hela yta i samspel med omvärlden. 

Resultatet av alla hållbarhetens delar blir hälsa, 

välbefinnande, trygghet och livskvalitet. 

Planindikatorer 
Planindikatorer har utvecklats från våra resurs- och 

utvecklingsområden. De används för att pröva olika 

framtidsscenariers konsekvenser och för att jämföra 

dem. De används också för att pröva planförslagets 

hållbarhet och för att beskriva konsekvenserna av 

genomförandet av planen. 

En miljökonsekvensbedömning har gjorts av de 

fyra alternativa framtidsscenarierna, samt av ett 

nollalternativ, dvs en fortsatt utveckling utifrån tidigare 

tagna beslut. Bedömningen har gjorts med hjälp av 
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de framtagna planindikatorerna. En avstämning har 

också gjorts mot de nationella miljömålen. Resultatet 

av miljöbedömningen visas med hjälp av värderosorna 

nedan. Ju större fylld figur det blir i cirkeldiagrammet, 

desto bättre är resultatet. Alla framtidsscenarierna ger 

sammantaget ett bättre resultat än nollalternativet. 

Det är tydligt att en koncentration av exploatering 

i Ätradalen kan innebära att konflikter uppstår 

mellan resurseffektivitet och andra områden som 

landskapspåverkan, balansen mellan grönområden 

och bebyggelse samt biologisk mångfald. Annat 

som också kan påverka den biologiska mångfalden 

är en ny järnvägssträckning genom kommunen och 

storskalig biobränsleproduktion. Däremot är en 

järnvägsutbyggnad av stor betydelse för utvecklingen 

av näringslivet, tillgång till arbetskraft och för 

kommunen som attraktiv boendeort. 

Det blir sämre resultat för "Närhet" på de storskaliga 

alternativen eftersom vi har en stor andel befintlig 

bebyggelse som är utspridd i kommunen och som då 

hamnar längre ifrån utvecklingsstråken. De storskaliga 

alternativen innebär generellt att resurserna kan 

användas mer effektivt men vissa investeringar kan bli 

alltför stora i förhållande kommunens storlek. Detta 

är en bedömning som är gjord på övergripande nivå 

av de olika alternativen. 
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Ekologisk 
hållbarhet

Biologisk 
mångfald

Bevara naturområden och 
funktioner av betydelse för 

biologisk mångfald
Utgå från 

Naturvärdespyramiden.

Förnybar energi Energisnåla byggnader
Produktion av biobränslen, 

fjärrvärme, biogas, 
vindkraftsel

Slutna 
kretslopp

Energiutvinning av avfall
Insamling och 

biogasproduktion av 
matavfall

Rumslig 
hållbarhet

Närhet

Ny bebyggelse i lägen där 
vi använder och utvecklar 
befintlig infrastruktur och 

service

Omvandling/ anpassning av 
befintlig bebyggelse

Nära och gena 
förbindelser för gående 

och cyklister

Balans grönt-
bebyggt

Grönområden nära bostäder
Använd modell för 

grönområden

Undvik exploatering på 
jordbruksmark

Bevara och utveckla 
skolskogar

Samspel 
landskap-
bebyggt

Bevara värdefulla 
kulturmiljöer

Anpassa ny bebyggelse och 
annan exploatering till 

landskapet
Utveckla kulturmiljöer

Ekonomisk 
hållbarhet

Näringslivs-
utveckling

Gott företagsklimat
Enkla vägar in till 

kommunen

Anpassa formerna för 
kommunens stöd till 

näringslivet

Tillgång till 
arbetskraft

Resurs-
effektivitet

Använda minimalt med  
resurser

Samordning

Framförhållning 
gällande risk för 

översvämning, skred, 
el, vatten

Kommun-
investeringar

Investering i mark och 
anläggningar i paritet med 

samhällsnytta

Robust vägnät, robust 
digitalt kommunikationsnät

(Kommunens 
fastigheter och fordon)

Social/
kulturell 
hållbarhet

Brett utbud av 
bostäder

Flera typer av bostäder 
i varje nybyggnads - och 
kompletteringsområde

Bostäder för särskilda 
grupper enligt 

Socialtjänstlagen

Tillgängliga bostäder, 
flexibla lösningar

Rikt 
omväxlande 
fritidsutbud

Utveckla kvaliteterna i 
befintliga anläggningar och 

verksamhet

Använd kulturen som 
utvecklingsfaktor

Plats för spontanlek 
nära bostad

Trygghet/plats 
för möten

Utveckla stadsmiljö med 
utgångspunkt från stadsliv

Utveckla befintliga 
mötesplatser

Använd checklista för 
hälsa i fysisk planering

Tabellen nedan visar planindikatorer för 
de olika hållbarhetsaspekterna; social, 
ekonomisk, social/kulturell och rumslig 
hållbarhet. Indikatorerna som syns i det vita 
fältet återfinns i värderosorna och rubrikerna 
i miljökonsekvensbeskrivningen. I rutorna till 
höger förklaras vad som menas med de olika 
indikatorerna. 
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Biologisk mångfald

Förnyelsebar energi

Slutna kretslopp

Närhet

Balans grönt-bebyggt

Samspel landskap-
exploatering

Näringslivsutveckling

Resurseffektivitet

Kommuninvesteringar

Brett utbud av bostäder

Rikt omväxlande 
fritidsutbud

Trygghet/plats för möten
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Biologisk mångfald

Förnyelsebar energi

Slutna kretslopp

Närhet

Balans grönt-bebyggt

Samspel landskap-
exploatering

Näringslivsutveckling

Resurseffektivitet

Kommuninvesteringar

Brett utbud av bostäder

Rikt omväxlande 
fritidsutbud

Trygghet/plats för 
möten

Småskaligt

Storskaligt

Pärlbands-
struktur

Flerkärnigt

Nollalternativ



108 FRAMTIDSSCENARIER OCH MILJÖBEDÖMNING

Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. Det har 
redan konstaterats i kapitlet om Miljömål att Giftfri 
miljö är ett område som kommunen behöver arbeta 
mer med i miljömålsarbetet. Riktlinjer för dagvatten 
finns dock i planen och sanering av markföroreningar 
tas upp i förhållande till exploateringsområden, 
vilket bidrar till uppfyllande av miljömålen. 
En ny handlingsplan håller på att tas fram för 
markföroreningar, vilket kan innebära att mer aktiva 
åtgärder kan genomföras. Skyddande ozonskikt 
handlar främst om utsläpp av CFC, något som idag 
bara sker från gamla produkter. Strålmiljö tas upp 
gällande radon men Generella riktlinjer gällande 
strålmiljö för radon, starkström och el redovisas. 
Radon förutsätts hanteras byggnadstekniskt. 
Den största delen av ny bebyggelse föreslås inte i 
högriskområden för radon men vissa mindre delar 
och tidigare planlagd mark kan beröras av markradon. 
Ny bostadsbebyggelse föreslås inte i lägen där de 
större kraftledningarna i kommunen finns idag.

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande skärgård  
(Hav finns ej i vår kommun)
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö  
(Fjäll finns ej i vår kommun)
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv 

Miljökonsekvensbeskrivning av 
valt alternativ

Planförslaget innebär att vi väljer ett framtidsscenario 
med en inriktning som är kombinerad av Storskalig 
flerkärnighet med småskaliga lösningar där behov 
finns och det är ekonomiskt möjligt. Här följer 
en övergripande miljökonsekvensbeskrivning av 
planförslaget. 

Flerkärnig struktur 
Förslaget är en mix av några av de olika 
framtidsscenarierna med grunden i den flerkärniga 
strukturen, med i huvudsak storskaliga lösningar men 
kompletterad med småskaliga lösningar inom vissa 
områden. Befolkningen har ökat med 7000 personer 
jämfört med utgångsläget, vilket innebär en ökning 
med drygt 3000 bostäder. Götalandsbanan är utbyggd 
med resecentrum i Ulricehamn. Väg 40 är ombyggd till 
motorväg hela vägen till Jönköping. Ökad befolkning 
i centralorten där tågförbindelse finns och på några 
av orterna. Det finns stora industriområden centralt 
i kommunen. Ny bostadsbebyggelse har tillkommit 
i flera lägen i Ulricehamn, i några mindre områden 
i Marbäck, i strandnära lägen i Vegby och i området 
Hökerum – Tolken med närhet till Hökerumsmotet, 
samt vid Strängseredssjön. Verksamhetsområden har 
byggts ut i huvudsak i anslutning till Hössnamotet. 
Det finns ett kraftvärmeverk i nytt läge som drivs 
med biobränsle och producerar el och värme. 
Solcellsfält har byggts upp i något enstaka läge. Större 
takytor utnyttjas för elproduktion och flera mindre 
vindkraftparker har byggts upp. Fjärrvärmen har 
byggts ut i stor grad på de orter där ny bebyggelse har 
tillkommit.

Avstämning mot miljömålen
Lokaliseringsprinciperna som används för att pröva 
om lägen för exploatering av ny, sammanhållen 
bebyggelse är lämplig med tanke på hållbar utveckling, 
har här stämts av mot de nationella miljömålen.  

Man kan konstatera att man genom att följa 
lokaliseringsprinciperna arbetar i riktning mot 
miljömålen. De miljömål som inte kommer fram 
i avstämningen är 4, 5 och 6, dvs Giftfri miljö, 
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Lokaliseringsprincip Miljömål

Generella
Attraktiva lägen där vi använder och utvecklar befintlig 
infrastruktur och service så långt som möjligt och där vi har 
goda möjligheter till arbets- och studiependling.

Genom hållbar bebyggelsestruktur och 
infrastruktur bidrar ÖP till miljömål 15.
Genom minskad biltrafik bidrar ÖP till miljömål 
1,2,3 och 7.

Ingen exploatering som tar i anspråk naturvärden, klass 1. 
Undvik exploatering i övriga naturområden som har betydelse 
som närströvområden, med funktioner av betydelse för 
biologisk mångfald samt sociala skogar. God tillgänglighet från 
bostäder till grönområden ska eftersträvas.

Genom att värna områden med höga 
naturvärden bidrar ÖP till miljömål 3,8,11,12 
och 16. Genom att skapa närhet till natur och 
grönområden bidrar ÖP till miljömål 2 och 15.

Undvik exploatering som medför att nuvarande vattentäkter 
eller grundvattenförekomster som är intressanta för 
kommande vattenbehov riskerar att förorenas.

Genom god hushållning med vattnet som resurs 
bidrar ÖP till miljömål 7,8, 9, 11 och 15.

Värna stora opåverkade och tysta områden Genom att exploatering sker i anslutning till 
befintliga strukturer bidrar ÖP till miljömål 15. 
Principen bidrar också till miljömål 8, 11, 12, 
och 16.

Undvik exploatering som hindrar en framtida 
järnvägsutbyggnad.

Genom att främja tågtrafik framför fossilbundna 
trafikslag bidrar ÖP till miljömål 1,2,3,7, och 15. 
En utmaning blir att undvika den barriäreffekt 
som kan uppstå för att inte motverka miljömål 
15 och 16.

Ingen exploatering som skadar fornlämningar av betydelse. 
Undvik exploatering som kan skada kulturmiljövärden. 
Eftersträva förändringar som kan utveckla kulturmiljön.

Genom att utveckla kulturmiljön bidrar ÖP till 
miljömål 13 och 15.

Undvik exploatering av jordbruksmark. Genom att främja närproduktion och därmed 
minska transporterna bidrar ÖP till både 
miljömål 1 och 13.

Prioritera lägen med möjlighet till fjärrvärmeanslutning. 
I andra lägen förordas energisnåla byggnader och 
energiförsörjning med lokalt producerad energi.

Genom att hushålla med energiresurser och 
minska eldning av ved och fossila bränslen bidrar 
ÖP till miljömål 1,2,3,7 och 15.

Teknisk försörjning ska gå att lösa på ett godtagbart sätt med 
tanke på god hushållning med resurser.

God hushållning med resurser bidrar till 
miljömål 1, 9 och 15.

Bostäder
Längs huvudstråken och i de områden som pekats ut som 
utvecklingsområden.

Genom minskad biltrafik bidrar ÖP till miljömål 
1, 2, 3, 7 och 15.

Max 2 km till busshållplats med turtäthet med minst 5 turer 
per dygn åt varje håll. I Ulricehamns stad max 1 km.

Genom minskad biltrafik bidrar ÖP till miljömål 
1, 2, 3, 7 och 15.

Målsättning att det finns livsmedelsaffär och/eller skola inom 
3 km från bostaden.

Genom minskad biltrafik bidrar ÖP till miljömål 
1, 2, 3, 7 och 15.

Nya bostäder endast i lägen som ligger ovanför de 
högsta vattennivåer som beräknats med hänsyn till 
klimatförändringarna eller där marken går att höja till samma 
nivå. 

Genom att minimera risken för översvämning 
av bebyggelse bidrar ÖP till miljömål 15 och 
genom att därmed även minimera riskerna för 
föroreningar av vatten miljömål 8 och 9.

Möjlighet att ordna säkra gång- och cykelförbindelser till 
skola och livsmedelsaffär inom 3 km.

Genom minskad biltrafik bidrar ÖP till miljömål 
1, 2, 3, 7 och 15.

Verksamheter
Utveckling av befintliga verksamheter ska möjliggöras om inte 
andra värden på platsen bedöms vara viktigare.

Beror på vilken bedömning som görs.

Nya verksamhetsområden i goda transportlägen i 
huvudstråken.

Genom minskade transporter och biltrafik bidrar 
ÖP till miljömål 1, 2, 3, 7 och 15.

Busshållplats med minst 10 turer per dygn inom 1 km avstånd. Genom minskad biltrafik bidrar ÖP till miljömål 
1, 2, 3, 7 och 15.

Möjlighet att ordna säkra gång- och cykelvägsförbindelser till 
närmaste tätort.

Genom minskad biltrafik bidrar ÖP till miljömål 
1, 2, 3, 7 och 15.
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Förnyelsebar energi

+ Lokalt producerat biobränsle används 
i kraftvärmeverket och de mindre 
närvärmeanläggningarna. 

+ Solceller på tak och mark samt  
vindkraftparker ger förnybar el. 

- Matavfallet samlas ihop och transporteras 
till annan kommun. Det ger en minskad lokal 
biogasproduktion. 

+ Järnvägen möjliggör en ökad pendling och 
minskar energianvändningen till transporter  
och har varit ett sätt att komma ifrån  
beroendet av fossila bränslen.  

+ Minskning av småskalig vedeldning i  
orterna med närvärmeanläggning. 

Slutna kretslopp

+- Matavfallet samlas ihop på de större  
orterna och används om möjligt till biogasproduktion. 
På landsbygden komposteras matavfallet av hushållen. 
All energi från avfallet kan inte utvinnas rationellt. 

Närhet

+- Vi har korta avstånd i centralorten och på några 
av de andra orterna men kommunen är stor till ytan 
och har lite mindre än hälften av sin befolkning 
utanför centralorten, vilket ger stora avstånd för 
många. Några av orterna kan utvecklas och bibehålla 
servicen, vilket är förutsättningen för korta avstånd. 
Utveckling av kollektivtrafiken, både linjetrafik och 
andra småskaliga lösningar, samt utbyggnad av digital 
infrastruktur kan minska de negativa konsekvenserna.

 +- Matavfallet samlas ihop på de större orterna 
och används om möjligt till biogasproduktion. 
På landsbygden komposteras matavfallet av 

Biologisk mångfald

-+ Exploatering sker på några orter, särskilt i 
centralorten där tågförbindelse finns. Även vissa 
strandnära områden bebyggs. De nya bostadsområden 
som byggs i Ulricehamn tillkommer huvudsakligen 
på platser där det inte förekommer några särskilda 
konflikter med naturvärden. Ny bebyggelse i 
centrumområdet byggs på platser som redan är 
ianspråktagna för annan användning och påverkar inte 
den biologiska mångfalden. Ätrans strandområden 
kan påverkas beroende på hur bostadsområdena 
utformas. Området i norra Fredriksberg tar delar 
av parken i anspråk men de mest använda delarna 
sparas som parkmark. Bebyggelsen söder om staden 
byggs delvis inom strandskydd och riksintresse 
för naturvården. Denna exploatering sker främst i 
barrskog medan den biologiska mångfalden främst 
är knuten till lövskogarna. De flesta strandområden 
som bebyggs ansluter till redan ianspråktagen 
mark. Vid Strängseredssjön och Tolken bebyggs 
oexploaterade områden som inte har några höga 
naturvärden. Sammantaget sker en stor del av 
exploateringen i centrumområdet vilket innebär att 
det inte krävs lika mycket nya, ej tidigare ianspråktagna 
exploateringsområden. Verksamheterna koncentreras 
kring Hössnamotet, där konflikterna med biologisk 
mångfald är små. Jordbruksmarken i Ätradalen sparas 
eftersom den största delen av verksamhetsområdena 
tillkommer på andra platser.

+- Länsstyrelsens skyddade områden finns kvar. 
Generella rekommendationer har fastställts för 
hur avvägningar ska göras mellan exploatering och 
naturområden, vilket ger en mer långsiktigt hållbar 
utveckling. 

- Järnvägsutbyggnad riskerar att skära av 
naturområden med funktioner av betydelse för den 
biologiska mångfalden.

+ Den biologiska mångfalden beaktas vid 
biobränsleproduktion. 
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Resurseffektivitet 

+ Mer effektiv användning av energi på grund av 
ökad medvetenhet. 

+- Effektiv teknisk försörjning av centralortens 
bebyggelse, förutom i de sydligaste områdena 
som upptar stora ytor och ligger relativt långt från 
utbyggd infrastruktur. Mindre effektiv småskalig 
energiproduktion.  

+- Relativt effektiva transporter för skolskjuts och 
hemtjänst om service koncentreras till några orter. 
Många på de mindre orterna får längre till service, 
vilket innebär resursåtgång för längre transporter. 

+ Konflikt med jordbruksmark har undvikits genom 
att exploateringen för verksamheter koncentrerats till 
området kring Hössnamotet. 

 

+- Matavfallet samlas ihop på de större orterna 
och används om möjligt till biogasproduktion. På 
landsbygden komposteras matavfallet av hushållen. 
All energi från avfallet kan inte utvinnas rationellt. 

- Anläggandet av en järnväg kan påverka 
vattenförekomsterna i kommunen. Vattentäkten 
vid Karlsnäs i Ulricehamn kan vara särskilt utsatt. 
Tekniska lösningar som säkrar ett skydd av befintliga 
vattentäkter och potentiella dricksvattenförekomster 
krävs.

Kommuninvesteringar

+ Det ökade befolkningsunderlaget ger en stabilare 
grund för kommunens ekonomi. 

+- Stora investeringar krävs om kraftvärmeverk 
eller andra lösningar tas fram för att utöka 
fjärrvärmens kapacitet. Om exploatering sker där 
fjärrvärmenät finns utbyggt, är investeringen mer 
kostnadseffektiv för den delen.

hushållen. . Fungerande insamlingssystem och 
återvinningsstationer i delar av kommunen.

Balans grönt - bebyggt

+ Befintlig och ny bostadsbebyggelse har god tillgång 
till grönområden. 

+- Grönplan finns för centralorten men inget nytt 
kommunalt reservat har tillkommit.

Samspel landskap – exploatering

+ Ny bebyggelse tillkommer i några av orterna. 
Kulturmiljövärden/fornlämningar i Ätradalen berörs 
inte av nytt verksamhetsområde. 

-+ Storskaliga lösningar med höga hus i centrum 
och större områden i exponerade lägen på höjderna 
söder om Ulricehamn påverkar landskapet. 
Anpassning till platsen genom byggnaders utformning, 
placering och skala gör att landskapet och kulturmiljön 
inte påverkas negativt. Järnvägen är ett storskaligt 
projekt som inte helt kan anpassas till landskapet men 
placering och utformning minskar negativ påverkan. 
Vindkraftparkerna är relativt små vilket ger en 
begränsad påverkan på landskapet. 

Näringslivsutveckling

+ Tillgång till stora industriområden centralt i 
kommunen. 

++ Järnvägen möjliggör en ökad pendling både 
inom kommunen och regionalt, vilket förbättrar 
tillgången till arbetskraft och ger en större och mer 
flexibel arbetsmarknad. 

+- Småskaliga energilösningar ger möjlighet för 
många lokala aktörer att producera icke förädlad 
energi som räcker för lokal försörjning men småskalig 
energiproduktion gör det ekonomiskt svårare att 
förädla och sälja energi.  
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Bio logi sk må11gfald 
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+ Investering i resecentrum är troligtvis 

kostnadseffektivt i förhållande till de postitiva 

effekterna. 

+ Stora områden för bostadsbebyggelse och stor 

andel centrumbebyggelse innebär stora investeringar 

men är mer kostnadseffektiva än små och utspridda 

områden. 

Brett utbud av bostäder 

+ + Utbyggnad av bostäder i större omfattning på 

några orter ger möjlighet till ett brett utbud. Bostäder 

för särskilda behov kan finnas med som en del av 

nybyggnation. 

Rikt, omväxlande fritidsutbud 

+- + Om befolkningen ökar på några orter, finns en 

större möjlighet för föreningslivet att fortsätta bedriva 

sina verksamheter där men på de mindre orterna kan 

det vara svårt att hålla kvar nivån. Lassalyckan är ett 

starkt samlat idrotts- och friluftscentrum som fungerar 

väl för den ökande befolkningen i centralorten och 

som regional anläggning. 

+ Kulturaktiviteterna kan fortsätta att utvecklas i 

kommunen med ett större befolkningsunderlag. 

+ Plats för spontanlek nära bostaden kan planeras in 

enligt principer för grönstruktur. 

+ Det finns gott om naturområden och mer 

arrangerade aktiviteter för friluftslivet. 

Trygghet/plats för möten 

+ Planerad bebyggelse koncentrerad på några orter 

ger möjlighet att bygga in kvaliteter med syfte att 

åstadkomma trygga miljöer som underlättar spontana 

möten mellan människor. 

+- Ökad befolkning, varav många bor i centralorten 

och i några av de andra orterna i huvudstråken, ger 

ökat underlag för levande orter. En del mindre orter 

kan få en minskad betydelse som mötesplatser. 

+ + Viss utveckling kan ske av parker och torg, 

särskilt på de orter som får en ökad befolkning. 

Resecentrum kan utvecklas till en ny mötesplats. 
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Slutsats
Den övergripande miljökonsekvensbeskrivningen 
som har gjorts av det färdiga planförslaget har 
många av konflikterna som befarades i de alternativa 
framtidsscenarierna kunnat hanteras så att de negativa 
konsekvenserna av ett genomförande av planen har 
minskat. Av värderosen framgår att vid avstämning 
mot planindikatorerna får planförslaget ett relativt 
bra resultat, både jämfört med nollalternativet och de 
andra framtidsscenarierna. 

Det finns en större osäkerhet kring konsekvenserna 
för stora infrastrukturprojekt i tidiga planeringsskeden, 
vilket innebär att miljöpåverkan är svår att bedöma 
och att betydande miljöpåverkan inte kan uteslutas. 
De stora avstånden inom kommunen gör att resultatet 
för indikatorn Närhet är svår att höja mer. Resultatet 
för indikatorn Biologisk mångfald går att höja mer 
genom att arbeta mer offensivt genom att till exempel 
inrätta kommunala naturreservat. Resurseffektiviteten 
påverkas av att det i en mindre kommun med utspridd 
bebyggelse och småskalig produktion är svårt att alltid 
utnyttja stordriftsfördelar. Även exploateringen av 
områden som tar stora markområden i anspråk och 
där kommunal infrastruktur inte är utbyggd innebär att 
resurseffektiviteten inte blir optimal.

Betydande miljöpåverkan
Ett genomförande av de delar av planförslaget 
som kommunen ansvarar för bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan. När det gäller 
genomförandet de nationella infrastrukturåtgärderna 
Götalandsbanan och förändringar av väg 40 vid 
Strängsered, kan inte betydande miljöpåverkan 
uteslutas eftersom de befinner sig i ett tidigt 
planeringsstadium.
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Genomförande  
– uppföljning

Översiktsplanen har tagits fram som ett uppdrag till en 
fullmäktigeberedning. 

När översiktsplanen har antagits av 
kommunfullmäktige ges kommunstyrelsen uppdraget 
att arbeta enligt översiktsplanen. Generellt gäller för 
beredningarnas måldokument att kommunstyrelsen 
tar fram en handlingsplan för genomförandet av 
måldokumentet – i detta fall översiktsplanen. 

När handlingsplanen är framtagen arbetar 
varje verksamhet i förvaltningen med att ta 
fram konkreta åtgärder för att arbeta enligt 
översiktsplanens inriktning. Uppföljningen är en del av 
budgetprocessen. 

Översiktsplanen är ett övergripande styrdokument. 
När kommunfullmäktige ger andra uppdrag till 
beredningar, ska uppdragen utgå från översiktsplanens 
inriktning.
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Bilaga 1

Verksamheter och bostadsbebyggelse
Se kapitlet Bebyggelseutveckling för beskrivning av områdena.

LST

Teckenförklaring

Naturvärden

Natura 2000

Stäppartade torrängar

Biotopskydd

Hagmark

Naturreservat

Skyddsvärda träd

Lövskogsinventering

Riksintressen

Föreslaget riksintresse för vägkorridor väg40

Motorväg under byggnation väg40

Förslag i översiktsplanen
Område av intresse för turism

Område med kulturmiljövärden

Kulturmiljöobjekt

Stor fritidsanläggning

             Föreslagen sträckning för 
              ftramtida järnväg/ Tunnel

Befintlig/ Föreslagen pendelparkering

Strandskyddsgräns

Riksintresse för friluftsliv

Riksintresse för kulturmiljö

Riksintresse för naturvård

Riksintresse för vindkraft

Skogar med höga sociala värden
inkl skolskog

Kommunens vindkraftsområden

/

G

%,

"A "A

Strandnära bostäder

Strandnära verksamheter

Centrumområde

Nya bostäder

Bostäder planlagt/pågående

Nytt område för verksamheter

Utredningsområde verksamheter

Tidigare planerad verksamhet

Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen

Föreslagen bebyggelse

Framtida gång- och cykelled

Gång- och cykelväg på banvallen

Fastighetskarta

Öppen mark

Allmän väg

Vandringsled

Fornlämning

Motorväg

Traktorväg

Cykelväg
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gångstig

Rikgsräns

Territorialgräns

Länsgräns
! Kommungräns

Fastighetsgräns

Husbyggnad

Bäck/dike

Höjdkurva, 5 m intervall

Vatten

Bebyggelse

Industriområde

Åker

Barr- och blandskog

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

Lövskog

Sankmark






Översvämningskartering 

Befintligt/ Möjligt läge för reningsverk

Avfallsanläggning

200-års flöde

Ej godkända av Länsstyrelsen 
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Kvarnlämning

Fornåker

Hagalund

Bygdegård

Björnkällan

Källäng
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Hillared

vändorna

Helsikekärr

Uvbacka

Skogslyckan

Gravplats

Slätthult

Björkäng

Myntaregraven

Rönnekärr

Källäng

Karthemmet

Bäckaskog

Storlyckan

Lunsa-
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Pustan
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Stora Kartamossen

Övre Lund

Avfallsanläggning

Hålväg

Skogsbo

Knyttlan

Bergalyckan

Redvägsleden

Bäckaskog

Gubbalyckan

Redvägsleden

Golfbana

Kvarnalyckan

Rönnåsen

Stutaröret

Källeberg

Kartamossen

Lilla

Stenstorp

Rönnekärr

Hässlet

täppan

Nytorp

Stenåsen

Övreskog

Sillebacken

Hägnen

Hålväg

Gapet

Mellanlyckan

Berget

Täppan

Skogabygget

Mellanlyckan

Lilla

Litsellstorpet

Åsundenleden

Rydet

¯
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Bilaga 2

Landsbygdsutveckling 
i strandnära områden, 
bostäder
Siffrorna på följande beskrivningar för bostäder  återfinns 
på översiktskartan på sidan 60.
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1. Mogdens fritidshusområde. Hökerum 7:7. 
Befintligt fritidshusområde, detaljplaneuppdrag 
finns för utökade byggrätter och kompletterande 
bebyggelse. Omkring 20 nya tomter kan 
tillkomma genom avstyckningar. Detta medför 
att det blir totalt ungefär 85 hushåll i området 
då det är fullt utbyggt. Närhet till Hökerum, 
1-2 km, där det finns skola årskurs 1-6 och 
livsmedelsaffär. Kommunalt sommarvatten finns 
redan. Avlopp förväntas anslutas till Hökerum. 
Ca 700m till anslutning.

1. Mogdens fritidshusområde, Hökerum 7:7

Kollektivtrafik, avstånd till 
hållplats

1,3 km

Skola 1-2 km. Årskurs 1-6 i 
Hökerum

Mataffär 1-2 km

Avstånd närmaste tätort 1-2 km till Hökerum

Vatten och avlopp Avlopp förväntas anslutas 
till Hökerum, 700 m. 
Kommunalt sommarvatten 
finns. VA-utredn gjord.

Sjö/vattendrag Mogden, 200 m 
strandskydd

I området lämnas en 30 m bebyggelsefri zon, där 
det inte finns befintlig bebyggelse. Intilliggande 
lövskogsområde exploateras inte. De områden som 
föreslås exploateras består av öppen mark, åkermark, 
barrskog och hygge. Naturvärdena är knutna till 
lövskogen öster om området och det fuktiga stråket 
söder om det föreslagna LIS-området. Gränsen 
söderut är anpassad så att naturvärdena inte påverkas.

2. Tolken. Vings Sjögården 1:3 m fl. Kommunen 
har valt ut några utvecklingsområden för ny 
sammanhållen bebyggelse, varav området 
kring Hökerumsmotet är ett.Vings Sjögården 
är ett befintligt sommarstugeområde med 
viss permanentbosättning, som är lämpligt att 
komplettera med mer bebyggelse. De små ytorna 
med jordbruksmark som tas i anspråk ligger i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse och 
bedöms ha större betydelse för kommunens 
bebyggelseutveckling än för jordbruket. 
Lövskogen bedöms också viktigare att bevara än 
jordbruksmarken i detta fall. Området ligger i 
anslutning till väg 1702 (gamla väg 40) 150 meter 
från busshållplats och 2-3 km från Tolkabro och 
framtida trafikplats för väg 40 som motorväg. 
Pendelparkering finns vid trafikplatsen. I 
Tolkabro finns bensinstation och servicebutik. 
Detaljplanearbete har startats. En vatten- och 
avloppsutredning har gjorts. En gemensam 
VA-lösning föreslås för hela området. Det ger 
förutsättningar för en långsiktigt mer hållbar 
situation, så att man inte riskerar att förorena 
dricksvattnet eller sjön.

En exploatering av området kan innebära en 
utökning med upp till 50 enbostadshus utöver de 
ca 50 befintliga fritidshusen. 

2. Vings Sjögården 1:3 m fl

Kollektivtrafik, avstånd till 
hållplats

150 meter till hållplats på 
väg 1702 (gamla väg 40). 
2-3 km till hållplats vid 
Hökerumsmotet, riksväg 
40.

Skola 5 km Årskurs 1-6 i 
Hökerum

Mataffär 2 km till servicebutik i 
Tolkabro

Avstånd närmaste tätort 5 km till Hökerum

Vatten och avlopp Enskilda anläggningar. VA-
utredning gjord

Sjö/vattendrag Tolken, 300 m strandskydd
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3. Tolken Vings-Torp 1:3. Vings-Torp 1:3 
ligger med närhet till Hökerumsmotet, 
som blir en av tre trafikplatser på den nya 
motorvägssträckningen och de boende i 
området kommer att ha goda möjligheter 
att arbets- och studiependla. Ny bebyggelse 
här kommer att bli en fortsättning på den 
bebyggelse som finns i sjöns norra ände. Precis 
norr om sjön vill kommunen inte föreslå ny 
bebyggelse med anledning av att det är troligt 
att Götalandsbanan kommer att byggas här. 
Detta område ligger strategiskt bra i kommunen 
och har inga stora värden som riskerar att 
påverkas av en exploatering. Det är inte heller 
ett område där kommunen ser att det finns 
särskilda intressen för friluftslivet. Området 
avgränsning kan studeras noggrannare vid 
detaljplaneläggning. Området kan rymma 
omkring 80 villor. Områdets exploatering 
förutsätter gemensam VA-lösning.  Det är 
0,5 km till affär och bensinstation i Tolkabro 
och 4 km till skola åk 1-6, livsmedelsaffär 
och bank i Hökerum. Väg 40 är huvudstråk 
för kollektivtrafiken. Pendelparkering och 
busshållplats vid motorvägsmotet planeras 
här. Gång- och cykelförbindelse ska byggas ut 
mellan Tolkabro och Hökerum. Området består 
idag av barrskog utan några särskilda natur- 
eller kulturmiljövärden. Detaljplaneläggning av 
området krävs inför exploatering.

3. Vings-Torp 1:3

Kollektivtrafik, avstånd till 
hållplats

0,5 km 

Skola 4 km. Årskurs 1-6 i 
Hökerum

Mataffär 0,5 km till servicebutik i 
Tolkabro

Avstånd närmaste tätort 4 km till Hökerum

Vatten och avlopp

Sjö/vattendrag Tolken, 300 m strandskydd

4. Tolken. Mastunga 1:5. Befintligt 
fritidshusområde. Området ligger längs väg 1702 
(gamla väg 40), 600 meter från busshållplats och 
2-3 km från Tolkabro och framtida trafikplats för 
väg 40 som motorväg. Vid Hökerumsmotet finns 
pendelparkering. I Tolkabro finns bensinstation 
och servicebutik. Idag är det enskilda VA-
anläggningar. i området. Gemensam VA-lösning 
förordas för tillkommande bebyggelse. Det kan 
tillkomma 20-30 nya bostäder i området utöver 
det tiotal fritidshus som finns där idag.

4. Mastunga 1:5

Kollektivtrafik, avstånd till 
hållplats

2-3 km

Skola 6 km. Årskurs 1-6 i 
Hökerum

Mataffär 2-3 km till servicebutik i 
Tolkabro

Avstånd närmaste tätort 6 km

Vatten och avlopp Enskilda anläggningar

Sjö/vattendrag Tolken, 300 m strandskydd
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5. Åsunden. Granhagen – Skottek, Granhagen 
1:86, Skottek 1:1 m fl. Tre områden i södra 
Ulricehamn. 2-3 km från Ulricehamns centrum, 
gång- och cykelvägar finns eller kan anslutas 
relativt enkelt. Kollektivtrafik söderut passerar 
här men det finns inga hållplatser i anslutning 
till områdena. Till den nordligaste av områdena, 
Granhagen är det lättare att ordna hållplatser 
än söder om Skottek. Alla delområdena ingår i 
planprogramområde för Skottek, för att göra en 
samlad bedömning av området som helhet och 
för att visa hur det blir en del av staden. Området 
ligger delvis inom riksintresse för naturvården. 
Planuppdrag finns. VA förutsätts anslutas till 
Ulricehamn ca 800 - 1 400 m till anslutning. 
Utrymme ca 2700 pe. Detaljplaneläggning av 
området krävs inför exploatering. 

De två södra delområdena är enligt 
Länsstyrelsens yttrande inte lämpliga för 
exploatering.

5. Granhagen – Skottek, Granhagen 1:86, Skottek 1:1 
m fl

Kollektivtrafik, avstånd till 
hållplats

500 m-2,5 km, nya 
hållplatser krävs

Skola 500 m-2,5 km

Mataffär 500 m-2,5 km

Avstånd närmaste tätort Ligger i centralorten 
Ulricehamn

Vatten och avlopp Kan anslutas till 
kommunalt VA

Sjö/vattendrag Åsunden, 300 m 
strandskydd
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6. Åsunden och Yttre Åsunden. Fästeredssund 
1:24 m fl. Befintligt fritidshusområde med närhet 
till Vegby, ca 2 km. I Vegby finns livsmedelsaffär 
och skola årskurs 1-6. VA situationen blandad, 
enskilda och gemensamma lösningar samt med 
vissa anslutningar till kommunalt dricksvatten. 
Kommunalt avlopp ej trolig. Enskilda VA-
lösningar föreslås för ny bebyggelse. Området 
ligger inom riksintresseområde för naturvård 
och kulturmiljövård. Ett fåtal nya bostadshus 
kan tillkomma i området genom förtätning. 
Föreslaget LIS-område begränsas av risken för 
översvämning i intilliggande områdena utöver de 
ca 15 hus som finns i området idag. Lövskogen av 
klass 1 lämnas utanför LIS-området. Föreslagen 
mark för bebyggelse ligger längs befintlig väg och 
splittrar inte upp jordbruksmarken.

6. Fästeredssund 1:24 m fl

Kollektivtrafik, avstånd till 
hållplats

250 m

Skola 2 km. Årskurs 1-6 i Vegby

Mataffär 2 km

Avstånd närmaste tätort 2 km till Vegby

Vatten och avlopp Blandad VA-situation, 
enskilda och gemensamma 
lösningar. Kommunalt 
avlopp ej troligt.

Sjö/vattendrag Åsunden, 300 m 
strandskydd
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7. Sämsjön, Vegby, centralt. Vegby 4:74, Vegby 
4:100 m fl. Området ligger centralt i Vegby 
med närhet till skola, kommunikationer och 
livsmedelsaffär. Delar av området ligger inom 
strandskydd och är inte detaljplanelagda. I 
den norra delen finns ett vägreservat och 
industrimark i en byggnadsplan från 1960. 
Vägreservatet är inte aktuellt att använda för ett 
nytt läge för väg 1700 längre. Andra delar som 
ingår i vägområdet i väster är detaljplanelagda 
för bebyggelse senare. I de delar som ligger 
lite högre i terrängen så att de inte riskerar att 
översvämmas och som inte berör fornlämningen, 
bedöms det idag mer lämpligt att bygga bostäder. 
På det mindre delområdet i den västra delen 
kan det vara lämpligt med flerbostadshus och 
på den andra delen villor eller radhus. Totalt 
kan det handla om 10-15 villor och omkring 40 
lägenheter, beroende på hur flerbostadshusen 
utformas. Området på den norra sidan, som 
ingår i lövskogsinventeringen lämnas utanför 
exploateringsområdet. Vatten och avlopp 
förutsätts anslutas till befintligt ledningsnät i 
Vegby. Arkeologisk undersökning krävs troligtvis 
inför detaljplaneläggning och exploatering i 
närheten av fornlämningen.

7. Vegby centralt, Vegby 4:74

Kollektivtrafik, avstånd till 
hållplats

150 m

Skola 450 m. Årskurs 1-6 i Vegby

Mataffär 200 m

Avstånd närmaste tätort Ligger i tätorten Vegby

Vatten och avlopp Finns i anslutning till 
området

Sjö/vattendrag Sämsjön, 200 m 
strandskydd

8. Sämsjön. Udden, Vegby. Vegby 1:7. 
VA situationen blandad, enskilda och 
gemensamma lösningar. Kommunal vatten- och 
avloppsanslutning föreslås. Tryckledning för 
avlopp finns i direkt anslutning till området. 
Utrymme ca 1200 pe. Ny bostadsbebyggelse 
föreslås. Omkring 30 nya bostäder kan 
tillkomma. Området består av barrskog. Inga 
kända natur- eller kulturmiljövärden finns här. 
Detaljplaneläggning av området krävs inför 
exploatering.

8. Vegby Udden, Vegby 1:7

Kollektivtrafik, avstånd till 
hållplats

800 m

Skola 2 km. Årskurs 1-6 i Vegby

Mataffär 1,7 km

Avstånd närmaste tätort 1 km till Vegby

Vatten och avlopp VA-situationen blandad 
med enskilda och 
gemensamma lösningar. 
Tryckledning för avlopp 
finns i direkt anslutning 
till området, kommunal 
anslutning kan vara 
möjlig. Utrymme för 1200 
pe.

Sjö/vattendrag Sämsjön, 200 m 
strandskydd
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9. Rånnavägssjön. Rånnaväg 17:1. 12:1 m fl. 
Viss befintlig fritidshusbebyggelse. Närhet till 
Rånnaväg, 1-2 km. Närmaste skola och service 
finns i Gällstad, ca 4 km från området. I Gällstad 
finns skola, årskurs 1-6, livsmedelsaffär, bank och 
bensinstation. Gång- och cykelvägsförbindelse 
finns mellan Rånnaväg och Gällstad. Enskilt 
VA troligast. Kommunalt VA ca 1-2 km bort. 
Utrymme ca 1200 pe. Omkring 10-20 bostäder 
kan tillkomma i området utöver det tiotal hus 
som finns idag.

9. Rånnaväg 17:1, 12:1 m.fl.

Kollektivtrafik, avstånd till 
hållplats

1,5 km

Skola 4 km. Årskurs 1-6 i 
Gällstad

Mataffär 4 km

Avstånd närmaste tätort 1-2 km till Rånnaväg

Vatten och avlopp Enskilt VA troligast. 
Kommunalt VA 1-2 km bort 
med kapacitet för 1200 
pe.

Sjö/vattendrag Rånnavägssjön, 200 m 
strandskydd
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10. Strängseredssjön. Strängsered 8:1. Området 
föreslås som LIS-område för bostäder. Omkring 
100 nya villor kan tillkomma i området. Även 
flerbostadshus kan vara lämpligt i någon del 
av området.  Ny sträckning av väg 40 krävs för 
att möjliggöra utbyggnad i den södra delen. 
På Västgötarasta 2,5 km från området finns 
servicebutik och bensinstation. Närmaste skola 
är i Hössna, 12 km från området. Väg 40 intill 
området är ett huvudstråk för kollektivtrafiken. 
Det är ca 700 meter till närmaste busshållplats 
med mer än tio turer per dygn åt varje håll 
mellan Ulricehamn och Jönköping. Kommunal 
avloppsanläggning finns i Strängsered, ca 
500-800 m till pumpstation. Utrymme ca 60 
personekvivalenter (pe). Området består idag 
av barrskog utan några särskilda natur- eller 
kulturmiljövärden. Lämpliga häckningslokaler 
för fåglar finns idag på den västra sidan av 
sjön. Ett fågelskyddsområde kan vara lämpligt 
på den västra sidan för att inte störa fågellivet 
med båttrafik. Exploatering inom ett område på 
den östra sidan bedöms inte påverka fågellivet i 
området.

Området är enligt Länsstyrelsens yttrande inte 
lämpligt för exploatering.

10. Strängsered 8:1

Kollektivtrafik, avstånd till 
hållplats

700 m

Skola 12 km. Årskurs 1-6 i 
Hössna

Mataffär 2,5 km till servicebutik på 
Västgötarasta

Avstånd närmaste tätort 500 m till Strängsered

Vatten och avlopp Kommunal 
avloppsanläggning finns i 
Strängsered, ca 500-800 
m till pumpstation med 
kapacitet för 60 pe. 

Sjö/vattendrag Strängseredssjön, 200 m 
strandskydd
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LST

Teckenförklaring

Naturvärden

Natura 2000

Stäppartade torrängar

Biotopskydd

Hagmark

Naturreservat

Skyddsvärda träd

Lövskogsinventering

Riksintressen

Föreslaget riksintresse för vägkorridor väg40

Motorväg under byggnation väg40

Förslag i översiktsplanen
Område av intresse för turism

Område med kulturmiljövärden

Kulturmiljöobjekt

Stor fritidsanläggning

             Föreslagen sträckning för 
              ftramtida järnväg/ Tunnel

Befintlig/ Föreslagen pendelparkering

Strandskyddsgräns

Riksintresse för friluftsliv

Riksintresse för kulturmiljö

Riksintresse för naturvård

Riksintresse för vindkraft

Skogar med höga sociala värden
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Kommunens vindkraftsområden

/

G
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Strandnära bostäder

Strandnära verksamheter

Centrumområde

Nya bostäder

Bostäder planlagt/pågående

Nytt område för verksamheter

Utredningsområde verksamheter

Tidigare planerad verksamhet

Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen

Föreslagen bebyggelse

Framtida gång- och cykelled

Gång- och cykelväg på banvallen

Fastighetskarta

Öppen mark

Allmän väg

Vandringsled

Fornlämning

Motorväg

Traktorväg

Cykelväg
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Gångstig

Rikgsräns

Territorialgräns

Länsgräns
! Kommungräns

Fastighetsgräns

Husbyggnad

Bäck/dike
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Vatten

Bebyggelse

Industriområde

Åker

Barr- och blandskog

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

Lövskog

Sankmark






Översvämningskartering 

Befintligt/ Möjligt läge för reningsverk

Avfallsanläggning

200-års flöde

Ej godkända av Länsstyrelsen 

Bilaga 3

Landsbygdsutveckling 
i strandnära områden, 
verksamheter
Bokstäverna på följande delområdeskartor för 
verksamheter återfinns på översiktskartan i kapitlet 
Landsbygdutveckling i strandnära områden, LIS.
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Slutsatser och förändringar efter utställning 
De viktigaste förändringarna som har gjorts i översiktsplanen efter utställningen berör 

planeringen av höghastighetsbanan mellan Göteborg och Stockholm; Götalandsbanan. 

Aktuell planeringssituation och kommunens förordade stationsläge med närområde beskrivs 

mer. Ett utredningsområde för stationsläge och stadsutveckling har lagts till i Bronäs – 

Karlsnäsområdet för att möta det pågående planeringsarbetet för den nya 

järnvägssträckningen. Inga nya lägen för järnvägssträckning eller stationsläge har pekats ut i 

planen. 

Det har också tagits fram ett nytt planeringsunderlag angående översvämningsrisker i Ätrans 

och Viskans vattensystem. Föreslagna exploateringsområden har stämts av mot resultatet 

och vissa ändringar har gjorts. 

Ändringar i planen inför antagande: 

Götalandsbanan, aktuell planering och beslutad förstudiekorridor Borås – Linköping läggs in 

i planbeskrivningen. 

Utredningsområde för stationsläge och stadsutveckling läggs till som komplement till 

förstudieområdet för Götalandsbanan och kommunens föreslagna järnvägssträckning.  

Föreslaget område för bostadsbebyggelse Stadsskogen södra har utökats.  

Vissa justeringar av LIS-områdena. Fästeredssund minskas, gränsen för Årås ändras, Vings 

Sjögården och Åsundsholm justeras, Granhagen stäms av mot pågående planarbete. Det 

tilläggs i planen att vissa LIS-områden inte är godkända enligt Länsstyrelsens yttrande. 

Översvämningsrisker, 200-årsflöde från framtagen kartering för Ätrans och Viskans 

vattensystem visas på dagvattenkarta och på delområdeskartorna för de LIS-områden som 

berörs.  

Antal planerade bostäder ändras i och med att fler bostäder föreslås i närområdet till 

föreslaget resecentrum. 

Justeringar angående säkerhetsavstånd från väg. 

Kompletterande riktlinjer för geoteknik. 

Förtydligande angående riktlinjer för dagvatten. 

Cykelled mot Jönköping, justering i text och på karta. 

Uppdatering angående nya riktvärden för buller.  
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Bakgrund 

Hur har planprocessen gått till? 

Samråd 

Översiktsplanen för Ulricehamns kommun har tagits fram enligt uppdrag från 

kommunfullmäktige 2011-04-26.  

Handlingar och underrättelse har sänts till kommunala och statliga myndigheter samt 

föreningar och intresseorganisationer. Underrättelsen har annonserats i Ulricehamns 

tidning.  

Handlingarna har ställts ut under samrådstiden på biblioteken i kommunen och i stadshuset.  

Samrådsförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen har varit föremål för samråd under 

tiden 16 december 2013 – 28 februari 2014.  

Ett offentligt samrådsmöte hölls den 5 februari 2014. Fullmäktiges översiktsplaneberedning 

har under arbetets gång haft offentliga möten och bjudit in särskilda grupper för att hämta in 

synpunkter i ett tidigt skede. Det beskrivs mer utförligt i planbeskrivningen.  

Ett tidigt samråd om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning hölls med länsstyrelsen 

under hösten 2011. 

Under samrådstiden inkom totalt 43 skriftliga yttranden, samt yttranden från det offentliga 

samrådsmötet. De sammanfattades och kommenterades i en samrådsredogörelse.  

Utställning 

Handlingar och underrättelse har i utställningsskedet skickats ut till samma krets som vid 

samrådet. Utställningshandlingarna och samrådsredogörelsen har också annonserats och 

funnits tillgängliga på samma platser. Utställningen har ägt rum under tiden 19 januari – 16 

mars 2015.  

Det har under utställningen inkommit totalt 19 yttranden varav 7 inte har något att erinra. 

Yttrandena har sammanfattats och kommenterats i detta utlåtande. 

Inkomna yttranden med kommentarer 
 

1. Statliga verk och myndigheter 

1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Inledning 

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap 16 § plan- och bygglagen (PBL). 

Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför fogas till planen då den antagits. Av 

Länsstyrelsens granskningsyttrande ska framgå om: 
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l. förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB), 

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. miljöbalken inte 

följs, 

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära (LIS) lägen inte är 

förenlig med 7 kap. 18 e § miljöbalken, 

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller 

flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 

5. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller 

risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Länsstyrelsen har den 17 mars 2014 avgett ett samrådsyttrande över Ulricehamns 

översiktsplan. Översiktsplanen har därefter bearbetats, kompletterats och förtydligats. 

Många samrådssynpunkter har därmed tillgodosetts. Länsstyrelsen inriktar sitt 

granskningsyttrande i huvudsak på de frågor, som ska tas upp enligt 3 kap 16 § plan- och 

bygglagen. 

I de avseenden där Länsstyrelsens syn skiljer sig från kommunens skall detta enligt 4 kap 2 § 

plan- och bygglagen av kommunen anmärkas i planen, lämpligen både på kartan samt i 

anslutning till aktuell text. 

För övrigt har Länsstyrelsen inga synpunkter. 

Avslutningsvis lämnas synpunkter på översiktsplanens tydlighet och redovisning i stort. 

Sammanfattning 

Allmänt anser Länsstyrelsen att förslaget till Ulricehamns översiktsplan på ett rimligt sätt 

uppfyller plan- och bygglagens krav på innehåll. Förslagets upplägg är överskådligt med 

redovisning i text och illustrationer. Den kan utgöra ett bra underlag vid framtida planering i 

flera sammanhang. Dock vill Länsstyrelsen upplysa om att en del nya 

planeringsförutsättningar har tillkommit som framtida planering behöver ta hänsyn till. 

Nya förutsättningar för planering av mark- och vattenanvändning 

Länsstyrelsen vill upplysa om att en del förutsättningar som kan påverka planering av mark- 

och vatten användning har tillkommit efter planens samrådsförfarande under år 2014. Dessa 

bör noteras enligt följande: 

Utbyggnad av nya stambanor 

Det framgår av Regeringsdirektivet 2014:106 utgiven den 1 juli 2014 att en särskild utredare 

vars uppdrag: s.k. Sverigeförhandling, ska ta fram förslag till principer för finansiering samt 

förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetsjärnvägar som 

förbättrar kommunikation mellan de tre stora städerna Stockholm/ Göteborg/ Malmö men 

också leder till ett ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner längs 

sträckningarna. 

Sverigeförhandlingen är en värdeskapande förhandling där såväl kostnadseffektivitet som 

ökade nyttor är centrala. Exempel på nyttor är bland annat ökat bostadsbyggande och en 
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förbättrad arbetsmarknad. I förhandlingen kommer kommuner, regioner, städer och 

näringsliv vara med och påverka. Detta gäller inte bara storstadskommunerna utan också 

berörda kommuner och aktörer längs de nya höghastighetsjärnvägarna. 

När förhandlingen är klar har det träffats överenskommelser mellan staten, regioner, 

kommuner och näringsliv. Överenskommelserna svarar på vem som finansierar vad både när 

det gäller infrastruktur i storstäderna och de nya höghastighetsjärnvägarna, hur utbyggnaden 

av höghastig hetsjärnvägarna ska se ut samt var bostäderna ska byggas. 

I nuläget har utredare ställt uppdraget till Trafikverket att ta fram åtgärdsvalsstudier för 

höghastighetsjärnväg på sträckorna Linköping Borås respektive Jönköping-Malmö. 

Studierna kommer att utgöra underlag till nationella infrastrukturplanen 2018. 

Åtgärdsvalsstudien ska bistå Sverigeförhandlingen med underlag och processtöd under 

projektets framdrift. 

Med syftet att möjliggöra ett snabbt genomförande av nya höghastighetsjärnvägar i Sverige 

ska utredaren slutredovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 31 december 2017. 

Lokaliseringsutredning för ny stambana, sträckan Bollebygd-Borås (inklusive genom Borås 

och utgången österut) har precis påbörjats. Länsstyrelsen noterar härmed att 

åtgärdsvalsstudierna och Sverigeförhandlingen kan komma att förändra korridoren och 

stationslägen för Götalandsbanan som kommunen nu redovisar i översiktsplanen. 

Kommentar: Översiktsplanen uppdateras angående pågående planeringsarbete för nya 

stambanor. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

I december 2015 fattas nya beslut om MKN för vatten av Vattendelegationen. I den nya 

preliminära klassningen har fler parametrar använts, bl.a. fiskstatus och påverkan av 

vandringshinder (dammar m.m.). Detta kan innebära förändrade förutsättningar och krav på 

hänsyn i efterföljande planering. 

Kommentar: Vi har noterat detta och kommer jobba efter det. 

För övrigt framhåller Länsstyrelsen att det är bra att de planeringsriktlinjer som föreslås i 

översiktsplanen får genomslag vid fortsatt planering så att riksdagens intentioner med plan- 

och bygglagen och miljöbalken samt de av riksdagen beslutade miljömålen kan uppnås. 

Riksintressen 

 Framtida Götalandsbanan 

Förstudieområde för Götalandsbanan har tagits upp under riksintressen kommunikationer i 

översiktsplanen. Här ska noteras att Trafikverket har påbörjat sitt uppdrag att studera 

korridorer för att ta fram möjliga sträckningsalternativ på sträckan Bollebygd-Borås 

(inklusive genom Borås och utgången österut). Enligt Trafikverkets tidsplan kommer studien 

vara klar för samråd under första kvartalet av år 2016. Under dessa osäkra förhållanden är 

det för tidigt att peka ut några möjliga sträckningsalternativ. 

Länsstyrelsen instämmer med Trafikverket och betonar vikten av att fortsatt arbete med 

planering av Götalandsbanan inte får äventyras genom exploatering inom områdena som 
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ligger i eller för nära den utpekade korridoren. Samråd med Trafikverket ska ske i god tid 

inför planering av ett sådant område. 

Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen kan tillgodoses om tidigare nämnda 

förändrade förutsättningar p.g.a. den planerade höghastighetsstambanan beaktas. 

Kommentar: Planhandlingarna kompletteras angående det aktuella planeringsläget för 

Götalandsbanan. Eftersom inga nya förslag finns framme, kan kommunen endast redovisa 

den beslutade förstudiekorridoren samt kommunens egna förordade sträckning i 

översiktsplanen. Den nuvarande korridoren är mycket omfattande, vilket i praktiken 

innebär att kommunen och Trafikverket behöver ha en kontinuerlig dialog angående 

aktuell exploatering. Ett utredningsområde för stationsläge och stadsutveckling läggs till i 

översiktsplanen.  

 Naturvård- Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

Konflikter mellan riksintressen för naturvård och friluftsliv har noterats främst i LIS-

områdena vid Komosse och Sjörred. Länsstyrelsen bedömer att den avvägning som gjorts i 

LIS planen kan godtas under förutsättning att områdena även i fortsättningen hålls 

tillgängliga för allmänheten. 

Vad gäller Sjörred som omfattas av riksintresse för friluftsliv, är det krav på att en fri passage 

om 50 meter ska säkerhetsställas. Då det är fråga om en golfbana ska även åtgärder som gör 

att allmänheten kan använda denna fria passage utan att komma i konflikt med den 

pågående golfverksamheten säkerhetsställas. En tydlig gräns mellan verksamhetsområdet 

och allmäntillgänglig mark ska upprättas så att verksamheten inte inkräktar på allmänhetens 

tillträde. 

Kommentar: Detta beaktas vid en utvidgning av området. Gränsen för LIS-området vid 

Sjörred utvidgas så att passagen längs stranden är minst 50 meter bred. I 

planbeskrivningen beskrivs också behovet av åtgärder för att undvika konflikter mellan 

golfverksamheten och friluftslivet. 

LIS-område vid Komosse ingår i ett område som är utpekat som opåverkat område och hyser 

mycket höga natur- och friluftsvärden. En tydlig avgränsning av LIS-området ska göras så att 

allmänhetens tillträde inte riskerar att påverkas negativt. LIS-området får inte överstiga den 

storlek som har angetts på kommunens karta daterad 2015-01-15. 

Kommentar: Detta beaktas vid ett eventuellt kommande strandskyddsärende.  

 Luftfart-Jönköpings flygplats 

Jönköpings flygplats är av riksintresse och översiktsplanen måste redovisa detta under 

kapitlet: Riksintressen för kommunikation. Då Ulricehamns kommun ligger inom den MSA 

(Minimum Sector Altitude) -påverkande ytan måste all planering av bebyggelsen som 

överskrider 20 meters höjd samrådas med Luftfartsverket samt flygplatshållaren. 

Kommentar: Planbeskrivningen uppdateras. 
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Miljökvalitetsnormer 

 Luft 

Länsstyrelsen bedömer att ett genomförande av planen i sig inte kommer att medföra att 

gällande miljökvalitetsnormer överträds. Dock kan kompletterande mätningar krävas i vissa 

centrala delar vid framtida planering. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras.  

 Vatten 

Länsstyrelsen bedömer att vid genomförande av planen kan förändrade förutsättningar 

gällande bedömning av MKN för vatten behöva beaktas. 

Förslag på ny MKN se exempel: 

http ://www.viss. lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE64 23 39- 136253 

Kommentar: Noteras. 

Mellankommunala frågor 

Samverkan över kommungränser i olika angelägenheter gynnar som regel en kommuns 

utveckling. Länsstyrelsen föreslår att kommunen fortsatt samverkar med grannkommuner 

både inom länet och utanför länsgränsen vad gäller bostadsförsörjning och offentlig service 

åt medborgarna samt den pågående studien för tillkomsten av en ny höghastighetsstambana. 

Kommentar Samverkan över kommungränserna kommer att fortsätta och utvecklas i de 

frågor där aktuella behov finns.  

Hälsa och säkerhet 

I nuläget är det inte något som tyder på att planen kan medföra några sådana problem som 

kan äventyra människors hälsa eller säkerhet och i ett senare planeringsskede skulle ge 

Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt grunderna i 11 kap 10 § plan och bygglagen. 

Länsstyrelsen förutsätter dock att följande beaktas: 

 Farligt gods och risker förknippade med farligt gods 

Omläggning av väg 40 gör att den gamla väg 40 kommer att frigöras från den tunga och 

genomgående trafiken med farligt gods. Trafikverket pekar samtidigt på att den gamla väg 

40:an kommer att användas för omledning av farligt gods vid behov. Därför är det viktigt att 

fortsätta beakta de säkerhetsåtgärder som kan behövas vid exploatering i närheten av vägen. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras.  

 Geoteknik 

Länsstyrelsen noterar att den rekommenderade översiktliga beskrivningen av de geologiska/ 

geotekniska förutsättningarna finns med i översiktsplanen. Det finns rekommendationer för 

vidare undersökning och avgränsning av eventuell organisk jord inför framtida planering. 

Dock saknas en strategi för identifiering av sådana områden. Kommunen bör utveckla en 
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strategi för att identifiera och hantera områden med problematiska markförhållanden och 

beskriva det i översiktsplanen. 

(Se även yttrandet från Statens Geotekniska Institut-Bilaga 3) 

Kommentar: Vi kompletterar texten med vår strategi för geotekniska utredningar vid 

planprocessen.  

• Risk för översvämning, ras och skred 

Det är bra att det finns rekommendationer för analys av risker från översvämning kopplat 

tillklimatförändringar vid framtida planering. Det är även viktigt att uppmärksamma att 

åtgärder som planeras kan påverka stabilitetsförhållandena. Precis som vid bedömning av 

markens lämplighet är bedömning av risk för ras och skred viktigt i alla lägen vid framtida 

planering.  

Genom att använda planeringsunderlaget Stigande Vatten finns det bättre förutsättningar att 

skapa en differentierad bebyggelse i områden som kan översvämmas. Det är positivt att det 

finns beslut om angivna lägsta byggnivåer. Av vikt är då att dess omprövas när nya 

beräkningar finns att tillgå eller att andra förutsättningar har ändrats, som t ex nya 

vattendomar.  

För att öka förståelsen kan det vara en fördel att ha en särskild karta (sid 56) över de 

områden som utpekats som översvämningskänsliga och då framförallt de områden som 

redan idag har bestämmelser om lägsta bygghöjd.  

Kommentar: Kartan över dagvattensystemet i Ulricehamns stad kompletteras med 

områden som riskerar att översvämmas. Delområdeskartorna för LIS-områden 

kompletteras också med framtaget kartunderlag för översvämningsrisker.  

Riktlinjer för dagvattenhantering: 

Bra och tydliga riktlinjer för att undvika uppdämningar vid kraftiga regn kan utvecklas, se 

kommentaren om dagvattenutredningar.  

Dagvattenutredningar 

De förutsättningar som anges ger ett bra underlag för att skapa ett hållbart dagvattensystem. 

Det bör dock kompletteras med att hanteringen av stora flöden i samband med skyfall bör 

utredas. En förutsättning vid sådana tillfällen är att de höga flödena inte ska orsaka skada 

inom och utom det utredda området. Systemet med vattenvägar för att leda vattnet till 

avsedda områden bör ingå i denna bedömning.  

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras angående höga flöden vid skyfall.  

Allmänna intressen 

Strandskydd 

Generellt vill Länsstyrelsen uppmärksamma att vid detaljplanering för exploatering som 

föreslås inom strandskyddsområde krävs att kommunen upphäver strandskydd inom 

kvartersmark samt för viss anordning i vatten. Dock krävs särskilda skäl enligt 

strandskyddsbestämmelser enligt Naturvårdsverkets Allmänna Råd.  
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Kommentar: Noteras.  

Sociala frågor inom Fysisk planering 

De synpunkter som Länsstyrelsen har lämnat vid samrådet angående barnperspektivet, 

jämställdhetsfrågor, bostadsförsörjning, m.m. är tillgodosedda. Översiktsplanen 

tillhandahåller ett bra underlag och vägledning för framtida planering av bebyggelse och 

infrastruktur. Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

LIS tillägg till översiktsplanen 

Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att de flesta av de områden som 

föreslagits för landsbygdsutveckling i strandnära läge är möjliga att utveckla på det vis som 

kommunen föreslår. Översiktsplanen uppmärksammar flera av de synpunkter som 

Länsstyrelsen framförde vid samrådsyttrandet. Länsstyrelsen bedömer dock fortfarande att 

några av de föreslagna områdena är olämpliga eller behöver justeras, se även under rubriken 

Riksintressen ovan. Länsstyrelsens synpunkter ska beaktas av kommunen vid prövning av 

strandskyddsdispenser eller upphävningar av strandskydd där LIS blir aktuellt som särskilt 

skäl.  

Exploatering av LIS-områdena bör föregås av naturvärdesinventering för att säkerställa att 

hänsyn tas till naturmiljön som ska värnas.  

Kommentar: Behovet av naturvärdesinventeringar beaktas i fortsatt arbete.   

Utpekade LIS-områden för bostäder 

Utpekande av områden som i dagsläget är oexploaterade och tillgängliga för allmänheten 

samt på lång sikt kan utgöra ett värdefullt växt- och djurliv strider enligt Länsstyrelsens 

bedömning mot strandskyddets syften och Länsstyrelsen anser därför att sådana områden är 

olämpliga som LIS-område. Områden som bedöms olämpliga av detta skäl är 

Strängseredssjön, Strängsered 8:1.  

Kommentar: Strängsered 8:1 kvarstår som föreslaget exploateringsområde i kommunens 

översiktsplan men det ska framgå att Länsstyrelsen inte har godkänt det.  

 Tolken, Vings Sjögården 1:3 m fl 

Området bedöms i stort vara möjligt som LIS-område. En liten del av östra delen är dock 

lövskog som ingår i Länsstyrelsens lövskogsinventering klass 2. Denna del är därför inte 

lämplig som LIS-område.  

Kommentar: Planområdets gräns ändras i översiktsplanen trots att det enligt ortofoton 

framgår att lövskogsgränsen inte överensstämmer med gränsen i lövskogsinventeringen. 

Noggrannare avgränsning kommer att göras i kommande detaljplanearbete.  

LIS-områden som bör detaljplaneras inför exploatering 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att de tre nedanstående LIS-områdena kan 

hamna i konflikt med vad som framgår av Regeringens proposition – Strandskyddet och 

utvecklingen av landsbygden. Av propositionen framgår följande; i fråga om byggande av 

enstaka nya bostadshus med tillhörande komplementbyggnader m.m. i områden för 

landsbygdsutveckling, bör det som särskilda skäl inte få beaktas om byggnationen bidrar till 
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utveckling av landsbygden. Det bör istället få beaktas om huset avses att uppföras i 

anslutning till ett redan befintligt bostadshus. Av denna anledning ser Länsstyrelsen att de 

tre nedanstående LIS-områdena bör hanteras med detaljplanering för att LIS ska kunna 

tillämpas.  

 Sämsjön Udden, Vegby. Vegby 1:7 

Området är oexploaterat men binder ihop två redan exploaterade områden och skapar en 

samlad bebyggelse. Vilket gör att det kan vara lämpligt som LIS-område.  

 Tolken, Vings-Torp 1:3 m fl 

Bygger på befintlig struktur i norr och kan vara lämpad som LIS-område.  

 Åsunden, Granhagen – Skottek, Granhagen 1:86, Skottek 1:1 m fl 

Det norra delområdet kan vara lämpligt som LIS-område bland annat för att det delvis är 

exploaterat. De två södra delområdena är dock helt oexploaterade och inom dessa områden 

finns högre naturvärden i form av bl. a. vattendrag med omgivande sumpskogar. De två södra 

delarna bedöms därför inte lämpliga som LIS-områden.  

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras angående behov av detaljplaneläggning 

för att kunna åberopa LIS som skäl för utbyggnad enligt översiktsplanen. 

Kommunen anser att de två södra områdena i Granhagen är viktiga för stadens 

utvecklingsmöjligheter, inte minst med tanke på de förändrade förutsättningar som en 

framtida höghastighetsbana med pendlingsmöjligheter med tåg kan innebära. Kommunen 

väljer därför att ha kvar delområdena i Granhagen-området som föreslagna 

bostadsområden men det ska framgå av planhandlingarna att Länsstyrelsen inte samtyckt 

till exploateringen av dessa områden.  

Utpekade LIS-områden för verksamheter 

 Åsunden Skottek 1:10 

Området kan vara lämpligt som LIS-område. 

 Vållern Årås 

Området bedöms inte lämpligt som LIS-område då området har så höga naturvärden att 
strandskyddets syften skulle motverkas. Delar av det föreslagna LIS-området ligger dessutom 
inom naturreservatet Årås vilket är direkt olämpligt. I reservatet råder förbud mot bland 
annat att uppföra byggnad eller anläggning, anlägga väg eller stig, borra, gräva, schakta, och 
att avverka eller utföra annan skogsbruksåtgärd. Det finns dock enligt förskrifterna möjlighet 
för Bygdegårdsföreningen att utöka parkeringen i reservatet. 

Kommentar: Kommunen anser att Årås kvarn och den verksamhet som bedrivs där är ett 
typexempel på landsbygdsutveckling och väljer därför att ha kvar området som LIS för 
verksamheter men ändrar gränsen så att naturreservatet inte berörs. En markering görs 
dock på kartan för att visa att Länsstyrelsen inte har samtyckt till detta område.  
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 Jogen 

Kommunen pekar ut området som LIS-område för naturcamping. Länsstyrelsen bedömer att 
området kan vara lämpligt LIS-område för en mindre campingverksamhet. Det är dock inte 

tydligt vad som i det fallet menas med naturcamping och detta måste klargöras i detaljplan 
eller vid dispensprövning. Länsstyrelsen anser också det är av vikt att förtydliga att det 

endast är inom det utpekade området verksamhet får ske. En tydlig avgränsning av LIS-
området ska göras så att allmänhetens tillträde till strandområdet inte inskränks. Det ska 

tydligt framgå var det är tillåtet att campa under längre perioder, denna gräns ska utgöras av 
det aktuella LIS-områdets gräns, se kommunens karta daterad 2015-01-15. 

Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas så att frågan uppmärksammas vid 

detaljplaneläggning och dispensprövning.  

Allmänt 

Följande redaktionella ändringar bör noteras: 

Kartmaterialet i flera sammanhang är svårlästa. För att öka förståelsen kan det vara en fördel 

att ha en särskild karta över de områden som har utpekats får att uppmärksamma t.ex., 

geotekniska förutsättningar, översvämnings risker, förorenad mark, kulturmiljö, osv. 

Sidan 51: rubriken är Riktlinjer för järnväg och farligt gods. Texten beskriver dock riktlinjer 

för både väg och järnväg; Sidan 52: rubriken är Riktlinjer farligt gods och bebyggelse längs 

väg. Texten tar upp avstånd som regleras i föreskrifter som rör trafiksäkerhet och byggnation 

utmed allmänna vägar och som inte har direkt koppling till farligt gods. 

Kommentar: Kommunen har tagit fram planeringsunderlag för översvämningsrisker för 
vissa vattendrag. Underlaget läggs in i de kartor där aktuella vattenområden visas. Platser 

med risk för ras och skred visas också.  Rubrikerna angående riktlinjer för farligt gods med 
mera justeras.  

1.2 Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inget att erinra i ärendet. 

1.3 Sveriges geotekniska institut 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen Västra Götalands län erhållit 

rubricerad översiktsplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande omfattar bedömning av 

hur planförslaget beaktar geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, bergras och erosion. 

Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 

SGI konstaterade i förra remissomgången att det saknades en översiktlig beskrivning av 

geotekniska förutsättningar och geotekniska riskfaktorer. Erhållen utställningshandling 

innefattar en översiktlig beskrivning av geologiska förutsättningarna där resultatet från 

framtagen fördjupad översiktsplan för Ulricehamns tätort samt den översiktliga 

stabilitetskattering som genomförts i kommunen finns medtagen. 

Det beskrivs i ÖP att områden med organisk jord vidare behöver undersökas och 
avgränsas. Vi delar denna bedömning och anser att en strategi för att identifiera och 
hantera områden med problematiska markförhållanden bör ingå i översiktsplanen. 

Enligt ÖP ska översvämningsriskerna kopplat till klimatförändringen ytterligare 
analyseras. SGI vill uppmärksamma att åtgärder som åsyftar till att säkra framtida och 
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befintlig bebyggelse, gentemot högre vattennivåer och högre flöden, kan medföra 
förändrade stabilitetsförhållanden vilket behöver beaktas. 

SGI vill även tycka på att det i samband med detaljplanering alltid ska utföras bedömning 
av ras, skred och erosion i enlighet med PBL. Vi vill också framhålla vikten av att vid 
prövning av markens lämplighet för avsett planändamål måste livslängden hos bebyggelse, 
anläggningar etc. vara utgångspunkten och därför behöver förväntade effekter av ett 
förändrat klimat beaktas. 

Kommentar: Planen har kompletterats med resultatet från genomförd 
översvämningskartering. Planbeskrivningen har kompletterats något angående geoteknik. 

1.4 Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län framför inga synpunkter på planen. 

1.5 Region Jönköpings län 

Det är berömvärt att Ulricehamns kommun ska använda en barnchecklista enligt 

barnkonventionen för att skydda barns mänskliga rättigheter. Goda föresatser i 

översiktsplanen är alla människors lika värde hela livet, kulturen som viktig 

utvecklingsfaktor och god tillgång på bostäder. Det är bra att det omtalas att det finns ett rikt 

fritidsutbud och föreningsliv för alla åldrar. Region Jönköpings län anser att det är viktigt att 

transportsystemet utvecklas hela tiden för att ge god tillgänglighet och blir mer 

miljöanpassat, energisnålt och attraktivt, bland annat med tanke på arbetet med 

Götalandsbanan.  

Det är bra att Ulricehamn finns med som stationsläge för regional tågtrafik i förstudien för en 

järnvägsförbindelse mellan Göteborg – Stockholm med tanke på att Ulricehamn i framtiden 

kan komma att ingå i Göteborgs arbetsmarknadsregion.  

Ser positivt på att Ulricehamn har stora möjligheter att utveckla kontakterna med 

Jönköpingsregionen.  

Att eftersträva balans mellan de hållbarhetsaspekterna och att kommunen ska skapa goda 

och jämlika livsvillkor för hela befolkningen är bra ansatser enligt regionen.  

Det är en viktig ansats att ta fram en ny handlingsplan gällande förorenade områden.  

Region lönköpings län anser att grunden för en god livsmiljö är de förslag som beskrivs; att 

det ska finnas bostäder med olika upplåtelseformer, att tillgänglighetsanpassning 

eftersträvas, att energisnåla byggnader byggda av miljöanpassade material förordas, att 

odling i tätorter uppmuntras. 

Beskrivningarna av olika delar av friluftslivet i samband med förslag till 

landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS) är bra presenterade, anser Region 

Jönköpings län. 

Kommentar: Ulricehamns kommun tackar för Region Jönköpings läns positiva yttrande 

och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete över regiongränsen.  

1.6 Lantmäteriet 

Lantmäteriet har inga synpunkter på förslag till Översiktsplan för Ulricehamns kommun. 
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1.7 Trafikverket (TRV) 

Götalandsbanan 

Översiktsplanen var på samråd i början av 2014. Efter samrådet har nya förutsättningar 

tillkommit beträffande Götalandsbanan. 

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram åtgärdsvalsstudier för sträckorna 

Linköping- Borås respektive Jönköping-Malmö gällande höghastighetsjärnväg. 

Åtgärdsvalsstudierna ska utgöra underlag till nationella infrastrukturplanen 2018. Uppdraget 

har ställts till Trafikverket genom den s.k Sverigeförhandlingen (regeringsdirektivet 

2014:106) Åtgärdsvalsstudien ska bistå Sverigeförhandlingen med underlag och processtöd 

under projektets framdrift och säkerställa att det finns "byggbar linje" inom 

utredningsområden som föreslås. 

Sverigeförhandlingen ska möjliggöra ett snabbt genomförande av nya höghastighetjärnvägar 

i Sverige. Den nya järnvägen är viktig för de tre storstäderna Stockholm/Göteborg/Malmö 

men den kommer också att leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner 

längs sträckningarna. Förhandlingspersonen ska slutredovisa sitt uppdrag till regeringen 

senast den 31 december 2017. 

Det pågår även en lokaliseringsutredning för ny stambana, sträckan Bollbygd- Borås 

(inklusive genom Borås och utgången österut). Lokaliseringsutredningen ska ge svar på vilka 

tekniskt genomförbara sträckningsalternativ som finns. I januari 2016 ska 

lokaliseringsutredningen skickas på remiss. Val av alternativ genom Borås berör även 

Ulricehamns kommun. 

Dessa ännu oklara förutsättningar bör speglas i den framtagna översiktsplanen för 

Ulricehamns kommun. 

Som grund för fortsatt arbete finns en av Banverket (mars 2010) beslutad korridor för 

Linköping-Borås. Denna bygger i sin tur på en landskapsanalys som gjordes i förstudien för 

Götalandsbanan, delen Linköping- Borås. 

Det som skiljer tidigare gjorda studier över Götalandsbanan (inkl delsträckor) från Nya 

höghastighetsbanor i Södra Sverige (Sverigeförhandlingen) är att nuvarande ansats handlar 

om ett sammanhängande höghastighetssystem Stockholm-Malmö respektive Stockholm 

Göteborg. Trafikverkets utgångspunkt är, sett till övergripande restidsmål (t ex max två 

timmar Sthlm-Gbg för direkttåg), att genaste dragning mellan Jönköping och Borås ska 

eftersträvas. Givetvis måste hänsyn tas till topografiska förutsättningar, byggkostnader och 

trafikeringsnyttor. Höghastighetsstationerna i Jönköping och Borås ska betraktas som 

"flygplatsstationer" som betjänar ett stort omland. Avståndet mellan centrala Ulricehamn och 

Borås på endast 35 km och fullt utbyggd motorväg hösten 2015, indikerar att det inte är 

självklart med ett separat stationsläge för Ulricehamn. 

I förstudien för Linköping- Borås med underlagsmaterial framgår tydligt att en fördjupning 

kring höghastighetsjärnvägens geografiska dragning vid Ulricehamn måste fördjupas. 

Trafikverket och Sverigeförhandlingen har idag inte underlag att ta någon diskussion kring 

var framtida station kan placeras. Trafikverket kommer under år 2015 (- 2017) i samband 

med ÅVS för sträckan Linköping-Borås successivt fördjupa analysen av höghastighetsbanans 

dragning. Denna analys kommer att delvis påverkas av hur sträckningen kommer att ske i 
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Borås. Trafikverket kommer att ordna olika referensgrupper (politiskt och tjänstemannanivå) 

för projektet Linköping-Borås och detta kommer vi återkomma till innan sommaren. 

Ulricehamns kommun förordar ett relativt centralt beläget nytt resecentrum vid Prången, 

strax norr om Åsunden, vid nuvarande riksväg 40. Trafikverket har inte tagit ställning till 

detta alternativ, med en järnvägsstation på bro 8-10meter över marken och kan i detta skede 

inte heller bedöma hur nära och på vilket sätt den nya höghastighetsbanan angör/passerar 

Ulricehamn. Om lokaliseringsstudien ger ett svar att en dragning nära centrala Ulricehamn 

är gynnsam sett till övergripande restidsmål kan en diskussion tas med kommunen om 

eventuell station/resecentrum. I en sådan diskussion är Trafikverkets och 

Sverigeförhandlingens utgångspunkt att en station som bidrar till stadsutveckling och 

kommunala nyttor i hög grad ska medfinansieras av de aktörer som gagnas av stationsläget 

En viktig dimension i denna värdeåterföring är den bostadsproduktion som kommunen i 

sådant fall kan garantera. 

Kommentar: Planhandlingarna kompletteras angående det aktuella planeringsläget för 

Götalandsbanan. 

Riksintressen 

 Götalandsbanan 

Trafikverkets synpunkter från samrådet kvarstår: Den framtida järnvägen är av riksintresse i 

enlighet med § 3:8 Miljöbalken. Detta betyder att Götalandsbanan ”skall skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna Ett 

ställningstagande kring detta saknar Trafikverket i planförslaget. 

Trafikverket anser att den av Banverket beslutade korridoren (se förstudien, bild Motiv till 

korridor, 2010-03-17 och bild Beslutad korridor 2010-03-17) för Linköping-Borås ska arbetas 

in i beskrivningen till översiktsplanen. 

Trafikverket menar att det planeringsunderlag som finns inte är tillräckligt för att kunna 

bedöma att påtaglig skada på riksintresset Götalandsbanan undviks. Kommunen kan inte 

planera att bygga bort för alternativ som fortfarande kan vara aktuella för Götalandsbanan. 

I detta sammanhang är det inte heller möjligt att i översiktsplanen anta ett byggnadsfritt 

avstånd till järnväg -30meter- enligt kommunens föreslagna sträckningar. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med bild av hela förstudieområdet samt en 

beskrivning av det. 

Planhandlingarna kompletteras angående det aktuella planeringsläget för 

Götalandsbanan. Eftersom inga nya förslag finns framme, kan kommunen endast redovisa 

den beslutade förstudiekorridoren samt kommunens egna förordade sträckning i 

översiktsplanen. Den nuvarande korridoren är mycket omfattande, vilket i praktiken 

innebär att kommunen och Trafikverket behöver ha en kontinuerlig dialog angående 

aktuell exploatering. Ett utredningsområde för stationsläge och stadsutveckling läggs till i 

översiktsplanen för att hantera osäkerheten kring stationsläge.  Texten om byggnadsfritt 

avstånd från järnväg ändras.  

 Luftfart Jönköpings flygplats 
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Beskrivningen av Jönköpings flygplats saknas fortfarande i översiktsplanen. Ulricehamns 

kommun ligger inom den MSA-påverkande ytan för Jönköpings flygplats (se TRV 2014-02-

26). Det som beskrivs på avseende samråd med Försvarsmakten gäller även för riksintresset 

Jönköpings flygplats och samråd ska alltid ske med flygplatshållaren och LFV i frågor som 

rör byggnadsverk högre än 20 meter. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av Jönköpings 

flygplats. 

Farligt gods 

Det är Länsstyrelsen som beslutar om utpekande av transportleder för farligt gods. 

Trafikverkets bedömningar utgår ifrån en riskanalys till arbetsplanen för väg 40 där det 

framgår att det är olämpligt med dubbelriktad trafik genom Ulricehamnstunneln. Därav 

behöver riskhanteringsavstånd 150 meter beaktas även på gamla väg 40, nya väg 1702, 

mellan Hökerumsmotet och Ulricehamnsmotet. 

Kommentar: Beaktas. Planbeskrivningen kompletteras. 

Verksamhetsområde Ubbarp/Vist 

Trafikverket saknar pågående detaljplanering av verksamheter norr om nya väg 40, 

Ulricehamnsmotet, på plankartan.  

Kommentar: Verksamhetsområdena finns med på kartan men syns dåligt i en av dem. 

Kartan förtydligas. 

LIS 

Trafikverkets syn på LIS-områden och en fortsatt spridning av bebyggelse framgår av 

samrådsyttrandet Trafikverket utgår i detta sammanhang ifrån målsättningar om ett hållbart 

transportsystem, ökad tillgänglighet för alla samhällsgrupper och en transportsnål 

samhällsplanering. 

LIS-områdena har blivit färre i utställningshandlingen. 

De områden som enligt Trafikverkets bedömning saknar tillräcklig närhet till kollektivtrafik, 

inom 1 kilometer, är: 

(numrering inom parentes avser samrådet) 

• 1(2). Mogdens fritidshusområde, Hökerum 7:7 

• 2 (3). Vings Sjögården 1:3 mfl 

• 4 (5). Mastunga 1:5 

• 9 (16) Rånnaväg 17:1, 12:1 m fl 

Trafikverket beskrev allmänt i samrådet hur behov av åtgärder ofta uppstår i det statliga 

allmänna vägnätet. Planen hade vunnit på att tillfogas en utförligare beskrivning av bedömd 

påverkan på infrastrukturen och vilka allmänna vägar som berörs av respektive LIS-område. 
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Det är Trafikverkets erfarenhet att omvandling av fritidshusområden till åretruntbostäder 

ofta ställer krav på upprustning av vägnätet avseende förbättrad vägstandard och 

anslutningar, väderskyddade busshållplatser och hastighetsdämpande gångpassager. 

Trafikverket har inga möjligheter att finansiera åtgärder som påkallas av kommunala 

utbyggnadsplaner. 

När bostadsområden byggs ut eller förtätas behöver kommunen tillse att transporter inom 

och mellan området och målpunkter kan ske på ett trafiksäkert sätt. Det gäller inte minst 

säkra transportvägar för barn, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. Det är Ulricehamns 

kommuns ansvar att planera och finansiera den infrastruktur som krävs för att realisera sin 

föreslagna planering. 

Trafikverket kan i detta tidiga skede se att anslutningar till allmänna vägar som finns i 

närheten av föreslagna LIS-områden kommer att behöva åtgärdas. Det är viktigt att 

kommunen i ett tidigt skede samråder med Trafikverket om förändrade och nya anslutningar 

innan förslag på åtgärder behandlas och kan godkännas av Trafikverket. Trafikverket vill 

också framhålla att åtgärder som påkallas på det allmänna transportnätet som en konsekvens 

av kommunal planering, ska utredas, projekteras och finansieras av kommunen i samråd 

med Trafikverket som beslutar i frågorna. 

Kommentar: Kommunens ställningstagande i samrådsredogörelsen, att 2 km är ett 

rimligare avstånd för gräns till kollektivtrafik, kvarstår. Eventuella förändringar på 

allmänna samråds med Trafikverket när respektive område blir aktuellt att gå vidare med.  

1.8 Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har inget att erinra i ärendet.  

2 Elleverantörer 

2.1 Vattenfall 

Vattenfall har inget att erinra. 

3 Grannkommuner 

3.1 Borås stad 

Borås stad meddelar att de inte yttrar sig angående Översiktsplan för Ulricehamns kommun. 

3.2 Mullsjö kommun 

Mullsjö kommun önskar en dialog mellan kommunerna vid etablering av t.ex vindkraft inom 

område i närhet till kommungräns. 

Kommentar: Detta beaktas i vindkraftsärenden. 

4. Politiska partier 

4.1 Miljöpartiet 

Miljöpartiet anser att arbetet med översiktsplanen borde ha föregåtts av ett 

naturvårdsprogram och att påbörjat naturvårdsprogram ska slutföras.  
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Kommentar: De viktigaste naturvärdena har lyfts i planen men eftersom arbetet med 

naturvårdsprogrammet inte har framskridit enligt ursprunglig tidplan, har det inte funnits 

något färdigt underlag att använda sig av till översiktsplanen.  

5. Vattenråd 

5.1 Tidans vattenförbund 

De synpunkter förbundet hade i samrådsskedet har tagits upp i planen. Tidans 

vatttenförbund/vattenråd har därför inga ytterligare synpunkter. 

6. Föreningar 

6.1 Föreningen Miljövärn Fänneslunda – Grovare 

Vi känner stor tillfredsställelse över förslaget i översiktsplanen att klassa landskapet kring 

byrarna Fänneslunda – Grovare och norr Nitta och Varnum som opåverkade och tysta 

områden. Vi är dock konfunderade över att det lagts in ett riksintresseområde för vindkraft i 

norra delen. Hur ska vi uppfatta dess dubbla signaler från stat respektive kommun? Vad är 

det som gäller? Vi förutsätter att kommunen lägger in sitt veto mot vindkraft om ett försök 

till exploatering kommer att aktualiseras.  

Vi är glada över förslaget att utvidga Varnumsområdet med dalgången kring Fänneslundaån 

samt Olofstorpsområdet. Föreningen kommer under våren att göra hällkristan tillgänglig för 

en bredare allmänhet och inventeringar pågår om behoven att rädda spåren av förindustriell 

kulturhistoria.  

Vi upprepar vår kritik att det saknas en översikt av sjöars och vattendrags hälsostatus i 

kommunen. Vi föreslår att dessa frågor får en grundligare behandling i ett särskilt 

naturvårds- och miljöprogram som sedan kan implementeras i översiktsplanen. De farhågor 

vi har framfört till ansvariga instanser om miljöriskerna för Fänneslundasjön har bemötts av 

välvillig förståelse men ”vi har inga pengar för provtagning”. Vår oro kvarstår om vad som 

håller på att hända med sjön. 

Angående robust vägnät: Vi kräver att kommunen klart och tydligt framför till Trafikverket 

att väg 1824 Fänneslunda – Härna måste rustas upp och beläggas. Vi har kämpat för en 

upprustning och beläggning av vägen i över tjugo år. Vår senaste skrivelse till Trafikverket för 

ett år sedan har ännu inte besvarats men vi har hört att man saknar en tydlig viljeyttring från 

kommunens sida att vägens farbarhet är en viktig kommunal angelägenhet. För oss är vägen 

livsviktig för våra byars överlevnad.  

Det är angeläget att översiktsplanen snarast fastställs av kommunfullmäktige. 

Kommentar: Kommunen och staten är inte överens om riksintresseområdena i 

kommunen. Kommunen grundar vindkraftsområdena som finns med i översiktsplanen på 

den vindkraftsplan som har antagits av kommunfullmäktige.   

Föreningens arbete för att utveckla och tillgängliggöra kulturmiljön uppskattas och bidrar 

till att öka kommunens attraktion.  

Vi kan i nuläget inte säga om det kommer att göras något särskilt natur- och miljöprogram 

som ska behandla vattenförekomsters hälsostatus.  
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Väg 1824 Fänneslunda – Härna finns med i det i översiktsplanen utpekade robusta 

vägnätet, vilket är en signal från kommunens sida om att vägens funktion är viktig. 

 

6.2 Liareds änglaallians 

Vi anser att Liared i denna översiktsplan skall betecknas som ett stoppområde eller restriktivt 

område för vindkraft med hänvisning till områdets tysta, orörda och ömtåliga natur samt de 

vandringsleder och friluftsliv som är kännetecknande. Alternativt kan Liared ingå i det stora 

tysta området kring Kölingared, norr om Liared, som enligt förslaget står markerat som stort 

opåverkat och tyst område.  

I den nu antagna vindkraftsplanen finns Liared inte längre med som utpekat 

etableringsområde för vindkraft. Då samverkansnämnden redan bifallit bygglov för vindkraft 

i Gullered, sydväst om Liared, anser vi det vara av yttersta vikt att skydda de områden runt 

Liared då det enligt vindkraftsplanen uttryckligen står att man som boende bara ska uppleva 

vindkraft från ett håll. Ytterligare en vindkraftspark skulle bädda in Liared såväl visuellt som 

audiovisuellt.  

Samverkansnämnden har tidigare nekat bygglov för vindkraft i detta område med hänvisning 

till Miljöbalkens 2 kap §§ 2-3, 6§ och 9§. En vindkraftsetablering skulle medföra risk för att 

miljön försämras avsevärt på området.  

Om Liared i översiktsplanen blir betecknat som stoppområde eller restriktivt område stärker 

detta kommunens tidigare beslut gentemot myndigheter att bevara området intakt.  

Vi vill dessutom undersöka möjligheten om Liared kan bli detaljplanelagt.  

Kommentar: Den vindkraftsplan som antagits av kommunfullmäktige fortsätter att gälla 

tillsammans med denna översiktsplan. Inga ändringar av vindkraftsområdena görs i detta 

skede.  

Detaljplan tas fram när någon förändring som kräver detaljplaneläggning är aktuell att 

genomföras, t ex ny, sammanhållen bebyggelse eller en större anläggning som kräver 

detaljplan för att kunna genomföras.  

7. Övriga 

7.1 Privatpersoner (25 personer, 11 fastigheter i Kinnared, 

Duvered, Gullered, Stadsskogen)  

Vi markägare var den 21 okt 2009, inbjudna till ett sakägarsammanträde och samråd om 

utbyggnad av cykelled mellan Ulricehamn och länsgränsen mot Jönköping. Förslaget innebar 

att cykelleden skulle utnyttja den enskilda skogsbilvägen som går över våra fastigheter. Vid 

mötet förklarade samtliga av oss undertecknade, att vi vill behålla vägen som enskild väg, och 

samtycker således inte till dragning av en cykelled över våra fastigheter.  

Trots detta konstaterar vi nu att en grön linje är markerad för cykelled på vägen, vilken vi 

utnyttjar som skogsbilväg, sedan över 50 år tillbaka.  
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Vi vill därför meddela att undertecknade inte har ändrat uppfattning sedan år 2009, och 

emotser att Ulricehamns kommun fortsättningsvis respekterar vår vilja om bibehållande av 

enskild skogsbilväg, och istället utreder andra alternativ.  

Kommentar: Kommunen arbetar fortfarande för att åstadkomma en sammanhängande 

cykelled mot Jönköping. Kartan och texten i översiktsplanen justeras så att det framgår att 

den gamla banvallen inte är den enda möjliga sträckningen. Vi utgår dock från den i vårt 

fortsatta arbete men prövar också andra lösningar där det inte går att hitta lämpliga 

lösningar för en cykelled på banvallen. 

7.2 Privatpersoner (13 personer, 5 företag 

Grönahög/Köttkulla) 

I det upprättade förslaget till ny översiktsplan för Ulricehamns kommun har undertecknade 

uppmärksammat en märklig klassificering av väg 1700 som går genom kommunen, från 

Borås till Ryd i Jönköpings kommun.  

Från kommungränsen vid Borås kommun och fram till Rånnaväg i Ulricehamns kommun 

benämns denna väg som en större väg medan den i dess fortsättning mot gränsen till 

Jönköpings kommun benämns som en mindre väg. Detta trots att den har ungefär samma 

bredd i hela dess sträckning.  

Det hör till saken att vi som bor och verkar i den del av kommunen som gränsar till 

Jönköpings kommun, under många år och alltjämt, försöker få Trafikverket att sköta 

underhållet och förbättra just den del som i förslaget benämns mindre väg. Skulle en sådan 

nedgradering till begreppet mindre väg i den kommande kommunala översiktsplanen bli 

verklighet så kommer också våra ansträngningar i detta avseende att vara förgäves för lång 

tid framöver. Det förhåller sig också så att del av denna sträcka har betydande 

långtradartrafik till och från företag i området och alldeles särskilt till och från företaget 

Pipelife i Ölsremma eftersom all deras norrgående godstrafik, till och från företaget, dagligen 

trafikerar just denna väg. Det senare gäller delen från Kvarnared till gränsen mot Jönköpings 

kommun. Vi poängterar detta förhållande eftersom ett betydande antal människor från 

Ulricehamns kommun har sitt dagliga arbete på Piplife.  

Undertecknade vill med denna inlaga ha en enhetlig benämning till stånd i översiktsplanen 

för hela väg 1700 som löper genom Ulricehamns kommun och då naturligtvis benämningen 

större väg. Allt annat skulle för mycket lång tid riskera att omkullkasta våra ansträngningar 

när det gäller att genom påtryckningar försöka få Trafikverket att sköta underhållet på ett 

bättre sätt än hittills.    

Kommentar: Väg 1700 ingår i det vägnät av allmänna vägar som kommunen pekat ut 

som ett robust vägnät i vägnätsplanen, där kommunens syn på nyanläggnings- och 

upprustningsbehov beskrivs. Det robusta vägnätet är sedan indelat i huvudväg och mindre 

vägar men alla vägarna behöver underhållas för att bibehålla sin funktion. Vägnätsplanen 

behöver uppdateras kontinuerligt så att kommunens syn på aktuella behov av åtgärder 

framgår tydligt i dialogen med Trafikverket. Beteckningen för vägen ändras inte i 

översiktsplanen.  
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7.3 Privatpersoner (10 personer, Vegby) 

Vi vill med denna skrivelse framföra att vi motsätter oss revidering av Ulricehamns kommuns 

översiktsplan gällande den del som avser Vegby 4:100 och Vegby 4:42 (Bilaga 2 sid 131).  

Vi vill härmed påtala att vi anser att tio villatomter på området Vegby 4:100 och nya 

bostäder, av okänt antal, på Vegby 4:42 skulle förstöra karaktären på Gamlebyn som 

angränsar till de områden som förslaget till ny översiktsplan och detaljplan avser.  

Gamlebyn är en fin liten by och omgivningarna nyttjas flitigt till både promenader, cykel- och 

joggingturer. Det är en vacker och avkopplande miljö som används av både Vegbybor och 

turister, som exempelvis besöker campingen, eller andra besökare som tar en extra runda 

med cykeln innan de kör vidare på banvallen. Vi menar att landskapsbilden och idyll som nu 

finns skulle förstöras genom den förändring som föreslås. Vi vill även påtala att det i 

dokumenten, ”Beslut om planbesked för del av fastigheten Vebgy 4:100 i Vegby Ulricehamns 

kommun, Dnr: 2014:0715 och ”Översiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning” Bilaga 2 

”Landsbygdsutveckling i strandnära områden, bostäder”, framgår att de aktuella områdena 

omfattas av ”Riksintresse för naturvård” och att det även bland annat krävs att en arkeologisk 

undersökning genomförs i området Vegby 4:100.  

Vi är intresserade av att få veta hur förslaget på den del som avser Vegby 4:42 har tillkommit, 

då det inte är omnämnt i dokumentet ”Översiktsplan för Ulricehamns kommun, 

Samrådshandling”.  

Vi förväntar oss att Ulricehamns kommun tar hänsyn till våra synpunkter och beaktar detta i 

framtida beslut gällande översiktsplan/detaljplan för Vegby 4:100 och Vegby 4:42.  

Kommentar: Föreslagna områden för bostadsbebyggelse ligger inom ett omfattande 

område av riksintresse för naturvården. Exploatering kan ske inom delar av området, där 

det inte riskerar att skada de värden som riksintresset avser att skydda. Bedömningen är 

att inga viktiga naturvärden skadas i de lägen som nu föreslås bebyggas. Plantexten för ett 

delområde kompletteras dock med att arkeologisk undersökning kan behöva genomföras i 

området närmast fornlämningen. De nya områdena har tillkommit i planen efter samrådet 

som ersättning för ett område väster om Sämsjön, som togs bort efter de synpunkter som 

inkom. Det är en viktig målsättning för kommunen att möjliggöra bostadsbyggande med 

syfte att öka kommunens befolkning.  

7.4 Privatpersoner (2 personer) 

Vill att Ulricehamns kommun ska använda försiktighetsprincipen angående 

elektromagnetisk strålning. Hänvisning till Europaresolutions rekommendation och sänkt 

gränsvärde och WHO:s internationella cancerforskningsinstituts klassning av strålning från 

trådlös teknik som möjligen cancerframkallande. 

Barn är särskilt såbara och de har skolplikt. Därför ska kabelburen teknik användas på 

daghem, skolor, bibliotek och andra offentliga platser.  

Frankrike har som föregångsland antagit ny lag om trådlösa nätverk och kommer troligen att 

följas av alla EU-länder. För Ulricehamns kommun är det viktigt att och mer ekonomiskt att 

vid om- och nybyggnad av daghem, skolor, bibliotek och andra offentliga byggnader att 

installera kabelburen teknik redan från början. Att förändra i efterhand innebär stora 

kostnader.  
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Kommentar: Delar av texten i planbeskrivningen angående elektromagnetiska fält 

justeras men inga ytterligare rekommendationer skrivs in.  

7.5 Privatperson 

Angeånde att området Gröna Udde vid Tolken tagits bort från planen, med motiveringen att 

det idag är oexploaterat och ligger långt från kommunikationer.  

Det finns kritik från Länsstyrelsen att i stort sett inga områden redovisas med antal bostäder. 

– Jag har en detaljplan som är nästan färdig där antalet bostäder redovisas tydligt och klart.  

Ett annat område som föreslås visar enligt planen att det finns risk för radon i mark. – 

Området jag föreslår visar ingen sådan risk.  

Allt fler studier visar att det är tystnaden som behövs och kommer att efterfrågas i framtiden 

för att vi ska må bra och kunna läkas från allt mer stress. – Gröna Udde har den tystnaden, 

miljön och energin som ger harmoni.  

Vad menar man med exploaterat? Att det finns bebyggelse, att mark är ianspråktagen av 

annat. – Området Gröna Uddes byggnader har tidigare varit helårsboende, men är numer 

sommarbostad.  

Jag har intresserade som vill avnjuta en tyst och lugn miljö när de nu planerar att sälja sin 

bostad då barnen vuxit upp och flyttat från Borås. Det finns faktiskt en hel del människor 

som vill bo så. Det måste finnas alternativ till förtätning.  

Att området skulle ligga långt från kommunikationer? – Det är märkligt då många skulle vara 

gröna av avund om man från sitt boende hade 50 meter till bad, 100 meter till skog, 

kantareller, blåbär, naturstigar, 4 km till busshållplats, 6 km till affär, brevlåda, 

paketutlämning, möjlighet att lämna in tips, 7 km till motorväg, 9 km till skola, daghem, 10 

km till en liten stad, 33 km till en större stad, 50 km till en flygplats, 80 km till landets näst 

största flygplats, 100 km till landets näst största stad.  

Är kritisk mot avsaknaden av kommunikation efter informationsmötet. Ingen kontakt från 

beredningens sida har funnits efter mötet i Hökerum. Det står att beredningens främsta 

uppgift är att leda och initiera medborgarkontakter.  

Kommentar: Området faller utanför de kriterier som kommunen har använt för att 

bedöma lämpliga lägen för ny bostadsbebyggelse, främst när det gäller avstånd till daglig 

service.  
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