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LÄSANVISNING 
Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i 
förslaget och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i 
planområdet. För att få en övergripande förståelse över planområdet inleds 
dokumentet med en introduktion som ger en inblick över platsens förutsättningar. 
Därefter följer förslaget på förändring. Efter förslaget framställs tidigare 
ställningstaganden rörande planområdet, dokumentet avslutas med en mer 
ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen 
upplever något som oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få 
mer bakgrundsinformation.  



GRANSKNINGSHANDLING   4 

 

HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande planhandlingar: 

• Plankarta (A2) med bestämmelser, skala 1:500 
• Planbeskrivning med konsekvensbeskrivning, genomförandebeskrivning och 

illustration 
 
Utredningar till grund för detaljplanen: 
 

• Bullerkartläggning Ulricehamns kommun år 2018 (2019-01-10) 
• Dagvattenutredning (2021-12-07) 
• Fastighetsförteckning  
• Geoteknisk utredning (2021-09-30) 
• Kulturhistorisk beskrivning av Sparbankshuset (2021-09-07) 
• Miljökontroll Bogesund 1:86 (2021-12-22) 
• Riskbedömning avseende drivmedelsförsäljning inom Osdal 1 (2021) 
• Spridningsberäkning för partiklar (2021)  
• Skyfallskartering (2019) 
• Undersökning av betydande miljöpåverkan 

INLEDNING 

SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att reglera utformningen och omfattningen av den fysiska 
miljön samtidigt som det möjliggörs för en förtätning och en mer effektiv 
markanvändning inom fastigheten Tullen 10. Då befintlig sparbanksbyggnad inom 
planområdet är utpekad som särskilt kulturhistoriskt värdefull skyddas den i 
detaljplanen. Detaljplanen syftar även till att göra sparbanksbyggnaden planenlig, 
föreföll planstridig i tidigare detaljplan, vilket möjliggör för inrymda verksamheter 
att kunna utvecklas på platsen. 
Då detaljplanen tillåter en mer effektiv markanvändning samt möjliggör för 
befintliga verksamheter att utvecklas kan stråket mellan stadskärnan och 
stadsutvecklingsområdet Bronäs stärkas. 

PROCESS 

Planprocessen kommer att genomföras med ett standardförfarande. Enligt 5 kap. 7 § 
plan- och bygglagen (PBL) ska myndigheter, fastighetsägare, föreningar, enskilda 
m.fl. som har ett väsentligt intresse av planen få möjlighet att lämna synpunkter på 
planförslaget. Synpunkter på planförslaget kan lämnas flera gånger under 
planprocessen. Mellan de olika skedena redovisas de framförda synpunkterna. 
Politiska beslut tas om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. 

Tidplan för detaljplanearbete 

Följande översiktliga tidplan gäller för detaljplanen: 
Samråd    kvartal 1, 2022 
Granskning kvartal 1, 2023 
Antagande  kvartal 2, 2023 

Antagen detaljplan som fått laga kraft beräknas till kvartal 2, 2023. 

Genomförandet av planen bedöms inledas kvartal 3, 2023. 
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PLANDATA 
Läge, avgränsning och yta 
Planområdet återfinns centralt i 
Ulricehamn, strax norr om det som kan 
ses som stadens stadskärna. Området 
för detaljplanen omfattar fastigheten 
Tullen 10 samt delar av den kommunala 
fastigheten Bogesund 1:86.  

Planområdet avgränsas i väster och öster 
mot de befintliga detaljplanerna för 
kvarteren Krämaren, Kvarnlyckan och 
Skansen. I norr följer planområdet 
fastighetsgränsen för Tullen 10. I söder 
följer planområdet Bogesundsgatan ner 
förbi Lilla torget för att ansluta mot 
detaljplanen för kvarteret Europa. Detta 
för att helt kunna släcka ”Ändring av 
stadsplan för kvarteret Tullen i 
Ulricehamns stad (1965)”. 

Totalt omfattar planområdet en yta av 
cirka 9 000 m2 varav cirka 4 000 m2 hör 
till fastigheten Tullen 10. 

Bild 1. Fastigheter inom planområdet. 

Markägande 
Fastigheten Tullen 10 ägs av Ulricehamns sparbank. Fastigheten Bogesund 1:86 ägs 
av Ulricehamns kommun. 

 

 

Bild 2. Planområdets läge och utbredning markerat i blått. 



GRANSKNINGSHANDLING   6 

 

 

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

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

Enligt MB 5 kap ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Planområdet ligger i ett redan ianspråktaget område 
och detaljplanen bedöms inte leda till negativ påverkan på uppställda 
miljökvalitetsnormer. Se vidare under ”Konsekvensbeskrivning”. 
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DETALJPLANENS INNEBÖRD 
Planbestämmelser 
Användning av mark och vatten  
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 

GATA 
De delar av Bogesundsgatan och Boråsvägen som ingår i planområdet planläggs som 
GATA. Planläggning av de befintliga gatorna syftar till att säkerställa dess rådande 
funktion samt möjliggör för användandet av bestämmelsen som reglerar körbar 
förbindelse. Inom ytor planlagda för GATA kan även anläggningar för att fördröja 
och omhänderta dagvatten tillskapas. 

Kvartersmark 

B – Bostäder 
Användningen möjliggör för utveckling av bostäder i ett centrumnära läge och 
bidrar till en förtätning i enlighet med översiktsplanen, planprogrammet och således 
detaljplanens syfte. Bestämmelsen syftar till att tillåta nuvarande bostäder i Hus A, 
se sidan 14, och även möjliggöra för nya i den norra delen av fastigheten Tullen 10. 
 
C – Centrum 

Bestämmelsen tillåter centrumverksamheter och planläggs inom all kvartersmark 
inom planområdet. Bestämmelsen motiveras utifrån syftet med detaljplanen vilket 
är att marken inom planområdet planeras för att bli en förlängning av stadskärnan 
och dess tillhörande verksamheter. Genom att möjliggöra för centrumverksamheter 
kan planområdets funktion bidra till att på sikt koppla samman gågatan i söder med 
Bronäsområdet i norr vilket är i linje med det framtagna planprogrammet.  

K – Kontor  
Syftet är att tillåta befintlig kontorsverksamhet inom Tullen 10 samt skapa 
flexibilitet genom att möjliggöra användningen för all kvartersmark inom 
planområdet. Användningen för marken går även i linje med det framtagna 
planprogrammet som finns över området.  

B 

K 

C 

GATA 



GRANSKNINGSHANDLING   8 

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  
Användning 

s1 Minst 75% av bottenvånings östra samt västliga fasad ska användas för 
centrumverksamhet eller bostadskomplement, dock ej förråd eller parkering. Med 
bottenvåning åsyftas den nedersta uppförda våningen i markplan, dvs. över 
eventuellt källarplan. Byggnader av sutterängtyp kan inneha flera bottenplan då de 
eventuellt ansluter mot markplan i olika nivåer. Syftet med bestämmelsen är att 
säkerställa lokaler för olika verksamheter i bottenplan vilket ämnar ge variation och 
liv åt gaturummet. Bestämmelsen bidrar då till att stärka stråket norrut från 
Grodparken. 

Omfattning 
Högsta nockhöjd. För att reglera höjden på byggnader används bestämmelser om 
högsta tillåtna nockhöjd angivet i meter över nollplanet RH 2000. Bestämmelsen 
har syfte att reglera en lämplig byggnadshöjd inom planområdet. Höjden inom den 
norra delen av fastigheten Tullen 10 är förutom med hänsyn till 
sparbanksbyggnaden satt för att säkerställa siktlinjer för det bakomliggande 
kvarteret Kvarnlyckan. Bestämmelsen reglerar även så att en byggnad på den norra 
delen av fastigheten, vid maximalt utnyttjande av byggrätten, uppförs med indraget 
fasadliv. Motivet till det är för att samspela volymmässigt med sparbanksbyggnaden. 
Nockhöjden för sparbankshuset, Hus A och Hus B, är satt, med en viss tilltagen 
marginal, efter befintlig byggnad. Bestämmelsen omöjliggör inte eventuellt 
uppförande av takterrasser ovan det satta värdet för högsta nockhöjd.  

Begränsning av markens utnyttjande 

Marken får inte förses med byggnad. Prickad mark reglerar att marken inte får 
förses med byggnad. Syftet med bestämmelsen är att reglera så att en önskad 
omfattning av byggnader följs som i sin tur bidrar till planens syfte med att länka 
samman stadskärnan med utvecklingsområdet Bronäs. Bestämmelsen reglerar så att 
öppna platsbildningar samt passager inom planområdet säkerställs. 

Underjordisk byggnad får finnas. Ovan mark får byggnader inte uppföras. 
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för befintliga samt kommande byggnadsverk 
under mark samtidigt som en öppen yta säkerställs ovan marken. Bestämmelsen 
möjliggör för garage samt bostads- och verksamhetskomplement under mark. 
Bestämmelsen bidrar till en effektiv markanvändning. 

Utformning 

f1 Bottenvåningen får inte ha en lägre höjd mellan bärande bjälklag än 3,5 meter. Höjd 
mellan bärande bjälklag regleras i plankartan med syfte att skapa en tydlig 
sockelvåning och säkerställer en ändamålsenlig rumshöjd för planlagda 
användningar. 

f2 Fasader ska utformas med särskild omsorg. Syftet med bestämmelsen är att uppnå 
en god gestaltning och arkitektur inom byggrätten. Motiv till bestämmelsen finns i 
att byggrätten angränsar till en byggnad som klassas som särskilt kulturhistoriskt 
värdefull. Vid projektering av gestaltningen i detta område ska särskild vikt läggas 
på materialval, materialbearbetning och detaljering. Kommunens stadsarkitekt kan 
vid projektering inom området medverka och vara behjälplig exploatören.  
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f3 Totalt får 50 m2 av byggnaden uppföras till en högsta nockhöjd på +203 meter över 
angivet nollplan, RH 2000. Syftet med bestämmelsen är att tillåta en mindre del av 
byggnadsvolymen sticka upp över den annars reglerade nockhöjden som är satt till 
+198 meter över nollplanet inom aktuell byggrätt. Motivet till bestämmelsen är att 
möjliggöra för hiss- och trapptorn till att nå en eventuell takterrass. 

Utfart 
Körbar förbindelse får inte anordnas. Bestämmelsen reglerar ut- och infarter inom 
planområdet. Förbudet syftar till ett skapande av ökad trafiksäkerhet samt till ett 
jämnare trafikflöde på Bogesundsgatan. 

j1 Körbar förbindelse får endast ske mot Boråsvägen och Bogesundsgatan. 
Bestämmelsen syftar till att reglera så att körbara förbindelser endast lokaliseras 
mot mark planlagd som GATA inom planområdet, på så sätt säkerställs att utfarter 
från aktuell kvartersmark sker till lämplig mark. 

 Mark 
n1 Markens höjd får inte ändras. Marken ovanpå befintlig underjordisk byggnad får 

inte ändras. Markens höjd ska bibehållas för att inte påverka tillgängligheten och 
den intilliggande byggnadens kulturhistoriska värden. En referens på plushöjd 
markeras på plankartan. 

 

n2 Markens höjd får inte vara högre än +177 meter över angivet nollplan, RH 2000. 
Bestämmelsen syftar till att uppförande av underjordiska byggnader i området inte 
ska påverka markytans höjd och på så sätt hindrar dess tillgänglighet och 
användbarhet. 

n3 Markens höjd ska följa Bogesundsgatan. Bestämmelsen syftar till att reglera höjd på 
mark inom område som angränsar till Bogesundsgatan, planlagd som allmänplats 
GATA. Motivet till bestämmelsen är att marken ska följa befintlig lutning på 
Bogesundsgatan och ansluta till dess trottoar. Bestämmelsen förhindrar på så sätt 
att avsatser eller annat som inskränker markens tillgänglighet och användbarhet 
från Bogesundsgatan uppkommer. 

+0,0  Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter. Bestämmelsen syftar 
till vara referensvärde för n1-bestämmelsen på plankartan.  
Rivningsförbud 

r1 Byggnad får inte rivas. Bestämmelsen syftar till att skydda sparbankbyggnaden, 
vilken klassas som särskilt kulturhistoriskt värdefull, från att i sin helhet rivas. 
Motivet för bestämmelsen är att byggnaden ska bevaras på grund av dess historiska 
och kulturhistoriska värde. Bestämmelsen innebär inte att ändringar av byggnaden 
är omöjlig. Då byggnaden är att betrakta som en särskilt värdefull byggnad prövas 
sådana åtgärder istället mot förvanskningsförbudet enligt PBL 8 kap. 13 §. 

 Varsamhet 
k1 Befintlig byggnad innehar kulturhistoriska och arkitektoniska värden. 

Varsamhetsbestämmelsen anger därför att byggnadens exteriöra karaktärsdrag ska 
värnas för att upprätthålla upplevelsen av dessa värden.  

 Även den ursprungliga trappan längs byggnadens norra fasad innefattas av 
varsamhetsbestämmelsen. Detta då trappan är en del av byggnadskomplexets 
originaluppförande och skyddas således både för sin karaktär och för sin funktion 
som passage mellan Bogesundsgatan ner till Boråsvägen. 
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Störningsskydd 
Fastigheterna är bullerutsatta. Buller från vägar ska inte överskrida 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Om ljudnivån överskrids ska 
minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och minst hälften av bostadsrummen 
vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 
22.00 och 06.00. Buller från vägar ska inte överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. För en bostad om högst 35 kvm ska 
inte bullret överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen får laga kraft. Innan 
genomförandetiden har gått ut får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot 
berörda fastighetsägares vilja. Det skapar en säkerhet för de som vill bygga inom 
planområdet.  

Huvudmannaskap 
Ulricehamns kommun är huvudman för allmän plats.  

Strandskydd 
Strandskyddet är upphävt inom planområdet.  

Ändrad lovplikt 
Bygglov krävs för ändringar och underhåll avseende den yttre utformningen. 
Planbestämmelsen syftar till att säkerställa att byggnadens kulturhistoriska värden 
inte förvanskas vid ändring och underhållsåtgärder. Vid tillägg, ändring och 
underhåll ska originalutförande vara vägledande. Vad som åsyftas med 
originalutförande beskrivs i den framtagna antikvariska utredningen 
”Kulturhistorisk beskrivning av Sparbankshuset” samt finns listade under 
”Kulturmiljövärden” under avsnittet för ”Förutsättningar” i planbeskrivningen. 
Regleringen motiveras av att byggnaden innehar höga kulturhistoriska värden som 
ska bibehållas. 

Markreservat för allmännyttiga ändamål 
Markreservat för allmännyttig gångtrafik. Bestämmelsen syftar till att säkerställa 
allmänhetens tillträde och nyttjande av trappan vid sparbanksbyggnadens 
nordligafasad och marken in till den samma. Bestämmelsen motiveras av att 
passagen via trappan mellan de båda gatorna Boråsvägen och Bogesundsgatan är en 
del av ett viktigt gångstråk i östvästlig riktning i denna del av staden. 

 

 

   

 

 

a1 

x1 
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Illustration och volymstudie 

 

Illustration 1. Illustrationen visar ett exempel på den maximala byggrätten som tillåts i detaljplanen. 
Grå=befintlig byggnad, grönblå = ny tillåten maximal utbyggnad. Mörkare nyans på ny tillåten 
bebyggelse indikerar på en högre tillåten höjd.  
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Illustration 2. Volymstudie med tillhörande solstudie som visar ett exempel på den maximala utbyggnaden 
av vad detaljplanen medger och hur skuggbildningen faller klockan 09:00 vid vårdagjämningen. 

 

 

 

Illustration 3. Volymstudie med tillhörande solstudie som visar ett exempel på den maximala utbyggnaden 
av vad detaljplanen medger och hur skuggbildningen faller klockan 15:00 vid höstdagjämningen. 
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Bebyggelse 
Kvartersmark 
Södra delen av fastigheten Tullen 10, vilket benämns som hus A och B (se bild 3) 
planläggs på så sätt att befintlig byggnad blir planenlig samt regleras med 
varsamhetsbestämmelse, k1 samt rivningsförbud, r1. Vid renovering och ändring är 
det viktigt ur varsamhetssynpunkt att förhålla sig till byggnadens arkitektoniska 
teman avseende ursprunglig utformning. Viktigt är att bevara ursprungliga 
karaktärsdrag och att eventuella nya tillägg görs med hänsyn till befintliga värden. 
En utbyggnad av sockelvåningen mot väster i form av inglasning av ytan vid 
lågdelens, Hus B, befintliga skärmtak och passagen under högdelens, Hus A, övre 
plan är möjlig. Det förutsatt att utbyggnad utformas med hänsyn till de två 
byggnadsvolymernas förskjutning gentemot 
varandra samt högdelens inbördes förskjutning 
med mittrisalit. Utbyggnaden vid lågdelen bör 
placeras något indraget i förhållande till 
skärmtaket. De fyra rätblockiga pelarna med 
stenbeklädnad bör fortsatt vara synliga delar av 
fasad vid utbyggnad av högdelens sockelvåning.  

Den norra delen, vilket benämns som Hus C, 
tillbyggdes senare och bedöms inte inneha några 
betydande värden att den ska bevaras eller 
skyddas. Således regleras inte denna del med 
varsamhetsbestämmelse, k1, samt rivningsförbud, 
r1. Detaljplanen tillåter att en ny högre bebyggelse 
uppförs på platsen där befintliga Hus C är beläget. 
Vid gestaltning av ny bebyggelse ska särskild vikt 
läggas på materialval, materialbearbetning och 
detaljering, vilket regleras med bestämmelsen f2. 
Detta för att för att uppnå en god gestaltning och 
arkitektur intill det södra byggnadskomplexet, 
Hus A och B, vilket klassas som särskilt 
kulturhistoriskt värdefull.  

Befintlig byggnad inom användningsområde 
BCK, Hus C, strider mot detaljplanen. Det 
påverkar emellertid endast byggnader inom 
samma användningsområde och förhindrar inte 
ändringar inom användningsområde CKB eller 
CK, Hus A eller Hus B.                     Bild 3. Hus A, B & C inom Tullen 10.  

Tillgänglighet 
Ny bebyggelse ska uppföras tillgänglighetsanpassat. Det innebär att alla människor 
ska kunna röra sig och ta sig fram inom planområdet, i lägenheterna, till allmän 
platsmark och till butiker med mera. Byggnationen är tänkt att inrymma bostäder, 
kontor och andra centrumverksamheter. Det är viktigt att såväl lokaler, gårdsmiljöer 
och bostäder är lättillgängliga och att det är lätt att röra sig mellan byggnaderna och 
kvarter.  
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Rekreation  
Till samtliga bostadslägenheter bör det finnas tillhörande uteplatser eller 
gemensamma uteplatser där ljudnivån är förenlig med gällande regler avseende 
buller. Det är viktigt att dessa platser möjliggör en kvalitativ utevistelse för de 
boende i området.  

Verksamheter  
Detaljplanen tillåter verksamhet som ryms inom beteckningen C -Centrum samt K 
– Kontor. Inom planområdets norra del styrs att byggnaders bottenvåning ska 
användas till centrumverksamheter och bostadskomplement. Detta regleras i 
plankartan med s1-bestämmelsen. Hur dessa lokaler ska utformas regleras via f1-
bestämmelsen. 

Strandskydd 
Enligt 7 kap 18g § MB återinträder strandskyddet om detaljplanen ersätts med en ny 
detaljplan. Detaljplanen föreslår att strandskyddet upphävs för hela planområdet. 
Som särskilda skäl för upphävande av strandskydd åberopas p. 1 och 2 enligt MB 7 
kap. 18 c §.  

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

Motivering: Planområdet är sedan tidigare bebyggt och saknar helt orörd 
mark.  

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

Motivering: Planområdet är avskilt från närmsta strandlinje av både vägar 
och byggnader i flera led.  

Natur och kultur 
Mark & vegetation 
Trädallén längs Bogesundsgatan ligger inom mark som planläggs som allmänplats 
och ämnas inte att fällas vid ett genomförande av detaljplanen. Allén längs 
Boråsvägen återfinns inom mark planlagd som prickmark inom kvartersmark. Här 
föreslår den framtagna dagvattenutredningen att biofilter och skelettgjordar 
anläggs. Alléerna längs de båda gatorna skyddas av det generella biotopskyddet.  

Kulturmiljövärden 
Sparbankshuset i Ulricehamn är att betrakta som en särskilt kulturhistoriskt 
värdefull byggnad och omfattas som sådan av förvanskningsförbudet enlig plan- och 
bygglagen. Hänsyn till byggnaden har tagits genom att den skyddas i detaljplanen 
med varsamhetsbestämmelse och rivningsförbud. Ursprungliga inslag skall bevaras, 
ilagas och kompletteras så långt möjligt är. Underhåll och ändringar skall göras med 
varsamhet om byggnadens originalkaraktär, exempelvis avseende fasadkomposition, 
materialval, proportioner, detaljlösningar och färgsättning. Vid åtgärder som berör 
exteriör ska antikvarisk sakkunnig medverka. 
Skärmtaket ovan trappan är ett senare tillskott och tillåts tas bort alternativt 
omgestaltas i samklang med byggnadens ursprungliga karaktär. 
Tillägg skall utformas med utgångspunkt i byggnadens originalkaraktär avseende 
utformning, material, detaljlösningar mm. 
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Gator och trafik 
Gatunät och trafik 
Boråsvägen och Bogesundsgatan planläggs i detaljplanen, likt de tidigare gjort, som 
allmän plats GATA. En maximal utbyggnad av detaljplanen får till följd att 
trafikmängderna ökar på de båda gatorna. Ökningen ses emellertid som ringa och 
bedöms inte påverka trafiksituationen på gatorna i dess helhet. Ökningen bedöms 
således inte heller medföra en nämnvärd påverkan på det statliga vägnätet, väg 46, 
som återfinns cirka 500 meter norr om planområdet. 

Förbud mot körbar förbindelse  
Detaljplanens reglering gällande körbar förbindelse medför att endast utfarter från 
kvartersmark mot de båda gatorna, Boråsvägen och Bogesundsgatan, blir tillåtna. 
Mot Bogesundsgatan i öster specificeras detta ytterligare då endast den befintliga in 
och utfarten i planområdets norra del tillåts. 

Gång- och cykelvägar 
Detaljplanen möjliggör, genom planläggning för allmän plats GATA, för utveckling 
av framkomlighet och säkerhet för cyklister i stråket. 

Den befintliga trappan som löper 
längsmed sparbankshusets norra fasad 
är en del av byggnadens 
originaluppförande och skyddas via 
bestämmelse, k1. Trappan har en viktig 
funktion i att koppla samman noden 
vid Bogesundsgatan ner mot 
platsbildningen på västra sidan av 
fastigheten Tullen 10 och vidare mot 
Boråsvägen. Allmänhetens tillträde och 
nyttjande av denna passage säkerställs 
med bestämmelsen x1 i plankartan. 

Stadskärnan med Storgatan som 
huvudstråk ska ges möjlighet att via 
planområdet kopplas samman med 
utvecklingsområdet Bronäs. För att 
åstadkomma detta på ett attraktivt och 
tydligt sätt ses en nod och 
platsbildning inom fastigheten Tullen 
10 som positivt. En platsbildning 
möjliggörs inom planområdets västra 
sida där kvartersmark regleras med 
endast underjordiska byggnader.   

Bild 4. Flödesvägar och noder. Bogesundsgatan 
(röd) en del i kommunens övergripande cykelvägnät.  
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Parkering 
För att minska påverkan på omkringliggande kvarter och gatustruktur ska parkering 
anordnas inom fastigheten. Med tanke på den höga exploateringen som detaljplanen 
medger bör parkering ske i underjordiska garage eller parkeringsdäck för att nyttja 
marken effektivt. Mark planlagd med korsmark tillåter underjordiska byggnader och 
möjliggör således för parkeringsgarage under mark.  

Störningar 
Buller 
Enligt den framtagna trafikbullerkarteringen är området utsatt för höga 
bullernivåer. Ny bebyggelse ska utformas så att bullernivåerna inte överskrider 
riktvärdena. En planbestämmelse om vilka värden som måste följas vid 
bostadsbyggande finns i plankartan. Genom placering och storlek på lägenheterna 
kan riktvärdena följas. 

Farligt gods  
Detaljplanen möjliggör inte för någon verksamhet som innebär att farligt gods ska 
transporteras till planområdet. I samråd med Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund bedöms inga riskreducerande åtgärder vara nödvändiga 
inom planområdet med hänsyn på farligt gods på omkringliggande vägar. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Anslutning till kommunala vatten- och avloppsledningar finns, liksom möjligheten 
till utökad anslutning. Kommunen bedömer att befintligt reningsverk har tillräcklig 
kapacitet för det som möjliggörs i planen. 

Dag- och dräneringsvatten 
Dagvattenledningar inom planområdet bör förses med avstängningsmöjlighet innan 
de ansluter till det kommunala systemet. En hög rening bedöms vara viktigt då 
planområdet ligger inom primärt vattenskyddsområde.  

För att minska risk för överbelastning av befintligt dagvattensystem och uppnå 
bättre rening av dagvattnet föreslås blå-gröna anläggningar inom planområdet. Det 
finns många olika typer av blå-gröna anläggningar, dagvattenutredningen 
framhåller bland annat införande av biofilter, skelettjordar samt torra 
dagvattendammar etc. Gränsdragningen mellan de olika anläggningarna är inte 
alltid tydlig, då många av anläggningarna utgår från samma principer. Vissa av 
dagvattenanläggningarna kan anpassas till att hantera både dagvatten, rening och 
skyfall. Ett tätskikt i botten av anläggningarna bedöms av dagvattenutredningen 
vara viktigt då planområdet ligger inom primär skyddszon för vattentäkt och 
infiltration bör undvikas. Dagvattenutredningen framhåller även att 
dagvattenanläggningarna bör utrustas med bräddfunktion så att även flöden som 
överskrider dimensionerad volym kan hanteras. Mer information, beräkningar och 
argument till listade exempel på fördröjnings- och reningssystem finns i 
dagvattenutredningen, daterad 2021-12-07. 

Dagvattnet, efter fördröjning och rening, föreslås genom strypt utlopp ledas till 
befintliga dagvattenledningar i Boråsvägen. 
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Släckvattenhantering 
För att säkerställa en god hantering av släckvatten bör det vidare finnas 
avstängningsmöjligheter vid samtliga diken och ledningar som rinner mot Åsunden. 
På så vis kan släckvattnet samlas upp innan den når recipienten vilket är av stor vikt 
då området ligger inom primärt vattenskyddsområde. Av samma anledning är det 
viktigt att eventuellt släckvatten tas om hand innan det infiltreras i marken  

Utformning av detta behöver studeras i senare skede. Det är även viktigt att 
släckvatten inte kan avledas ytledes direkt till Åsunden utan möjlighet till 
avstängning och kontroll.  

Avfall 
Dragväg mellan avfallsutrymme och uppställningsplats för sopbil bör inte överstiga 
10 meter. Angöringsplats som innebär backning för sopbil bör undvikas. För 
flerbostadshus bör avstånd mellan byggnadens entré och avfallsutrymme inte 
överstiga 50 meter. 
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STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan - Ulricehamn 2040 
Översiktsplan Ulricehamn 2040, antagen 2022-02-24, anger att området för 
detaljplanen ska möjliggöras för exploatering som syftar till att utveckla tätorten för 
bostäder och verksamheter. På så sätt skapas förutsättningar att tillgodose de 
allmänna intressena om bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt en 
god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens. 

Program för planområdet 
Planprogram Bronäs, marknadsplatsen och entré Ulricehamn 
Planområdet omfattas av det planprogram som togs fram år 2017 för stora delar av den 
norra infarten till Ulricehamns centrum.  

Gestaltningen av byggnaderna ska vara varierande samtidigt som de tar inspiration 
och anpassas till omgivande arkitektur. Höjden på kommande byggnader ska vara 
varierande och anpassas till terrängen samtidigt som Sparbankens höjd ska vara 
normgivande. Ett sammanhang kan skapas genom att knyta ihop kvarter med hjälp av 
gestaltning. Harmonisering med befintliga byggnader och förstärkning av kulturmiljön 
är av stor vikt. Det är viktigt att fasadssättning förstärker och kompletterar befintliga 
material och detaljer. Taken på tillkommande byggnader ska också utformas med 
hänsyn till de omkringliggande befintliga byggnaderna. Takterrasser för att nyttja vyn 
mot Åsunden kan med fördel uppföras men bör inte ta upp hela takytan. 

Boråsvägen förbi Marknadsplatsen och Norra- och Södra Kullagatan ska anpassas till 
gångtrafik och människors rörelsemönster i området, bilen ska här vara underordnad. 

Grodparken och Marknadsplatsen ska bli målpunkter för människor genom arkitektur 
eller verksamheter som leder människor till platsen.  

Kulturmiljövårdsprogrammet 
I Ulricehamns kulturmiljövårdsprogram från år 2002 beskrivs byggnaden inom 
fastigheten Tullen 10 som storskalig i förhållande till övrig bebyggelse, och utgör en 
port in till centrum och är ett obestridligt landmärke i staden. Byggnadskomplexet 
är till största del uppfört mellan åren 1964–65 och speglar modernismens principer 
genom byggnadens geometriska kroppar. Det högre huset har två skivor vilka är 
inbördes förskjutna i höjd och sidled för att understödja den vertikala riktningen. 
Kvarteret utgör en anläggning med torg, bank, affärer, boende och parkering. Ett 
kommersiellt centrum som i sin funktion knyter an till den gamla marknadsplatsen, 
som vid tiden för arbetet med detaljplanen utgör områdets parkeringsplats. 

Riktlinjer för stadsbyggnad 
Kommunens riktlinjer för stadsbyggnad förordar en tät stad där garage förläggs 
under mark. Stadens naturliga sluttning mot Åsunden ska användas vid ny 
bebyggelse, förslagsvis med terrassering och suterränghus. Naturvärden ska i första 
hand bevaras och i andra hand kompenseras. 
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Detaljplan 
Vid starten av detaljplanearbetet bestod det aktuella planområdet av tre olika 
detaljplaner. Genomförandetiden för samtliga berörda detaljplaner har passerat. 
Den äldsta av dem är en ändring av stadsplanen upprättad år 1957. Den senaste 
planen inom området är från år 1990. De vid 
planstart gällande användningsbestämmelserna 
inom planområdet var; 

Allmän platsmark 
P-PLATS, GATA, PARK och VÄG 

Kvartersmark 
B-bostäder, H- detaljhandel och A- allmänt 
ändamål. 

Detaljplan som släcks 
När rubricerad detaljplan får laga kraft släcks 
följande plan: 

• Ändring av stadsplan för kvarteret Tullen i 
Ulricehamns stad (1965) 

 

 

Bild 5. Detaljplanemosaik över området. 
Planområdet markerat i rött. 

Vattenskyddsområde 
Planområdet ligger inom primärt vattenskyddsområde vilket kräver hänsyn och 
skyddsåtgärder. Schaktning och grävning i mark för anläggningsarbeten får inte ske 
utan tillstånd av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. 
Schaktningsarbeten och markarbeten på en sammanhängande yta som är mindre än 
200 m² eller underhåll av markledningar omfattas inte av tillståndskravet. 

Strandskydd 
Enligt MB 7 kap råder generellt strandskydd 100 meter vid sjöar och vattendrag för 
att tillgodose allmänhetens tillgång till friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för 
växt och djurlivet. För sjön Åsunden är strandskyddet utökat till 300 meter. 

I de tidigare detaljplanerna för området är strandskyddet upphävt. Enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) 7 kap 18g§ gäller strandskyddet åter, om detaljplanen ersätts 
med en ny detaljplan. 

Parkeringsnorm 
För ny bostadsbebyggelse och verksamhet ska parkering anordnas inom respektive 
fastighet i enlighet med Ulricehamns kommuns parkeringsnorm. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 
Mark och vegetation 
I stort stiger marknivån från väster +175,5 m ö.h., Boråsvägen, mot öster +184 m 
ö.h., Bogesundsgatan, inom planområdet. Mellan Bogesundsgatan och Boråsvägen 
tas nivåskillnaden upp av befintliga byggnader och murar. 

Planområdet utgörs av hårdgjord mark bestående av asfalterade parkeringsytor 
samt en större byggnadsvolym. Utmed gatorna inom planområdet finns rader av 
planterade träd och buskar.  

Markföroreningar 
I samband med provtagning för den geotekniska 
utredningen som genomförts inom planområdet 
påträffades att jordlagren inom planområdet 
generellt utgörs av fyllning med 0,5 till 3 meter 
tjocklek ovan naturligt avsatt jord. 
Fyllnadsmassorna skickades för analys där det i en 
av de tre analyserade samlingsproverna påträffades 
svagt förhöjda halter av medeltunga och tunga 
alifater i nivå med de generella riktvärdena för KM 
(känslig markanvändning). De svagt förhöjda 
alifathalterna på cirka 1 meters djup i provpunkt 
21M02, lokaliserat strax utanför planområdet, 
överensstämmer med noterad lukt vid 
provtagningen och bedöms härröra från ett mindre 
lokalt dieselläckage. Inga andra 
föroreningsparametrar har rapporterats över de 
generella riktvärdena utöver det nämnda 
samlingsproverna. 

Bild 6. Provpunkt 21M02 strax 
utanför planområdet. 

I samband med schaktning vid ett eventuellt kommande byggentreprenad bör den 
lokala dieselföroreningen avgränsas och grävas bort för omhändertagande hos 
godkänd mottagare. I övrigt visar den nu genomförda miljökontrollen att det 
provtagna materialet inte innehåller några förhöjda halter av tungmetaller, PAH 
eller oljeföroreningar. 
 
Bedömningen är därför, utifrån analysresultat och observationer i 
fält vid den geotekniska undersökningen, att fyllnadsmassorna, frånsett ovan 
nämnda lokala dieselförorening, inom området inte ger upphov till risker för 
människors hälsa eller miljön med avseende på föroreningsinnehåll. 

Geoteknik 
I detaljplanearbetet har en geoteknisk utredning tagits fram. Utredningen 
resulterade i att stabilitetsförhållandena inom planområdet ska ses som goda och 
tillfredställande för både befintliga och blivande förhållanden.  

Jordlagren inom planområdet utgörs generellt av fyllning med 0,5 till 3 meter 
tjocklek ovan naturligt avsatt jord. Fyllningens sammansättning är heterogen men 
består huvudsakligen av sand med inslag av mulljord, lera, silt och grus. 

Med hänsyn till planerade byggnaders utformning med varierande byggnadshöjder, 
eventuell utformning med källare/suterrängplan samt förekommande jord är 
grundläggning med friktion- eller spetsburna pålar mest sannolik grundläggning.  
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I samband med detaljprojektering ska kompletterade geotekniska undersökningar 
utföras för aktuell byggnad med dess specifika utformning, såsom källarvåning eller 
motsvarade. Undersökningen syftar till att utgöra underlag för bedömning av påltyp 
och pållängd samt ge underlag till dimensionering av pålar och temporära 
konstruktioner. 

Geohydrologi 
I arbetet för detaljplanen har grundvattenytan mätts i två filterbestyckade rör 
installerade i friktionsjorden under de ytliga ler- och siltlagren, placerade i södra 
respektive norra sidan av den stora parkeringsytan strax norr om planområdet. 
Mätningarna visar vid korttidsmätning under augusti och september 2021 på en 
grundvattenyta kring mellan +167 till +168 m öh., dvs mellan 7,5 och 9 meters djup. 
Detta stämmer även väl överens med mätningar utförda sydväst och sydöst om 
planområdet där en lågt belägen grundvattenyta mätts under juni och augusti år 
2017 och 2019 och under februari år 2018. 

Grundvattennivåerna i jorden bedöms ligga lägre än eventuella källarplan. Med 
hänsyn till utförda grundvattenobservationer bedöms inte schakt för källare eller 
dränering utmed källare medföra någon risk för omgivningspåverkan med avseende 
på grundvattennivån. 

Historik 
Från 1622 till 1810 tog kronan upp tull på de varor som fördes in i städerna för 
försäljning och staden Ulricehamns planlagda område var därmed begränsat av 
tullstaketet med stadsportarna Norrtull, mark som idag utgörs av kvarteret Tullen, 
och Södertull fram till 1812. Tullkammaren inom Norrtull i Ulricehamn fick dock 
vara kvar ända till år 1864 för kontroll av de utresande knallarna. Resehandeln var 
Ulricehamns huvudnäring (fram till 1864 då de speciella rättigheterna togs bort). 
Varje år utgick omkring 600 handelsfärder från Norrtull till övriga Sverige och ända 
till Norge. År 1841 anlades Lilla Torget vid Norrtull. Söder om tullhuset låg den så 
kallade Bryggerigården, tidigare kallad Erdtmanska gården efter en gårdsägare på 
1700-talet. Från 1840-talet bedrevs här ett bayerskt ölbryggeri och en ölkrog. 
Erdmandtska gården, som hade genomgått flera ägobyten, brann delvis ned. 
Tullhuset och Bryggerigården revs 1961 för uppförande av Sparbankshuset. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 

Radon 
Enligt kommunens radonriskkartering ligger hela planområdet inom 
normalriskområde för radon. Det då marken består av lera och övervägande morän.  

Med anledning av de varierande mätresultat som konstaterats i närområdet med 
avseende på radongas ska det förutsättas att byggnader där människor 
stadigvarande vistas utförs med radonsäker grundläggning om inte annat kan 
påvisas. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och 
vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. 

Risk för höga vattenstånd 
Planområdet riskerar inte att översvämmas vid höga vattenstånd från sjön Åsunden. 
Det eftersom sjöns högsta beräknade vattennivå ligger på +166 m öh och 
planområdets lägsta punkt ligger på +170 m öh.  

Risk för höga vattenstånd efter skyfall 
WSP har på uppdrag av Ulricehamns kommun tagit fram en tätortsövergripande 
skyfallskartering. Karteringen visar att området inte löper någon hög risk att 
drabbas av översvämning vid ett framtida 100-årsregn, det varken efter torra- som 
blöta förhållanden. 
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Naturvärden 
Förutom de träd som utgör en allé, vilka omfattas av det generella biotopskyddet, 
längs med Boråsvägen och Bogesundsgatan innefattar marken inom planområdet 
inga övriga naturvärden. 

Kulturmiljövärden 
Kvarteret Tullen 10 med dess byggnadskomplex är utpekat i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram från år 2002 och ska skyddas i detaljplanen då den 
besitter stora kulturhistoriska värden och är ett landmärke i staden.  

Värdebärande egenskaper, och ska således vara vägledande vid tillägg, ändring eller 
underhåll, för byggnadskomplexet inom fastigheten Tullen 10 är bland annat: 

•   Fasadkomposition med vertikal verkan i högdel och horisontell verkan i lågdel. 
Vertikalt monterade rektangulära stenskivor, rätblockiga murpelare samt vertikala 
glasade fasadsektioner på högdel gentemot horisontellt monterade rektangulära 
stenskivor, horisontellt glasad fasadsektion samt avsaknad av murpelare på lågdel. 

•  Klockan på högdelens södra fasad förstärker byggnadens egenskap som landmärke. 

•   Fönsterbröstningar i tonat glas (svart ton på högdel, vit ton på lågdel). 

•   Förskjutningar i fasadlivet: indragna sockelvåningar och balkonger, indragen 
takterrass samt utskjutande mittrisaliter. 

•   Låg sockel i krysshamrad granit. Trappor och terrasseringsmurar i granit. 

•   Skärmtak, flacka tak, avsaknad av utskjutande takfot. 

Sedan uppförandet av sparbanksbyggnaden har följande förändringar gjorts på 
byggnaden: 

•   I skärningspunkten mellan högdelen och lågdelen finns en tillbyggnad från 1990-talet 
bestående av en trapphusvolym med hiss. 

•   Skärmtak över trappan vid lågdelens norra gavelfasad 

•   Centralt placerat burspråk på lågdelens norra gavelfasad. 

•  Tillbyggnad av fläktrummet på lågdelens tak. 

•   Skärmtakens undersida försågs sannolikt 1990 med ny panel målad i ljus kulör på 
1990-talet. Glaspartier inklusive entréer och skärmtak mot öster är ombyggda sedan 
uppförandet.  

Dessa ses inte som värdebärande egenskaper för byggnadskomplexet och ska inte 
vara vägledande vid tillägg, ändring eller underhåll.  

Inom planområdet saknas i övrigt de värden som riksintresset för kulturmiljövård 
avser skydda. Möjlig påverkan på rikssvärden kan ske om ny bebyggelse innebär 
visuell effekt på de angränsande bebyggelseområdena. Ny bebyggelse ska därför 
förhålla sig till de riksvärden som finns i anslutning till området gällande skala och 
volym. Vid eventuell konflikt mellan tänkt exploatering och riksintressena ska det 
som riksintressena avser skydda prioriteras. 

Rekreation 
De närmsta parkerna i förhållande till planområdet är Grodparken, Stureparken och 
Ulrikaparken. Grodparken ligger i direkt anslutning till planområdets sydvästra del. 
Till Stureparken samt Ulrikaparken är avståndet cirka 150 meter från planområdets 
södra respektive norra del. I Stureparken och Ulrikaparken finns lekytor för barn. 
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Bebyggelse och service 
Bebyggelse 
Inom fastigheten Tullen 1o finns ett byggnadskomplex med olika sorters handel, 
restaurang och kontorsverksamheter. Ulricehamns sparbank är den mest 
framstående verksamheten. Byggnadskomplexet inom Tullen 10 delas in i 3 delar, 
hus A, B och C (se bild 7). Hus A, högdelen vars nocköjd är inmätt till +198,5 meter 
över nollplanet och Hus B, lågdelen, består av två rektangulära rätblock där A är 
ställd på högkant och B ligger utsträckt i nord-sydlig riktning. Sparbankhusets 
fasader är klädda med skivor av lågerhuggen 
betong som till stor del är uppblandad med 
ballast. På högdelen förekommer låga socklar i 
krysshamrad granit. Taken är platta och saknar 
markerad takfot. Blockvolymerna är 
sammansatta i det nordöstliga hörnet av A och 
det sydvästliga hörnet av B vilket bryter upp 
byggnadskomplexet med flera förskjutningar i 
sidled. Förskjutningarna förstärks med en bred 
mittrisalit mot väster på hus A, som löper över 6 
av volymens 7 våningar. Hus A och B är 
planstridig mot tidigare detaljplan. 

Hus C består av en lägre byggnad som innehåller 
ytor för garage och handel. Taket på hus C 
utgörs av ett parkeringsdäck för bankens kunder 
och personal, med infart från Bogesundsgatan. 
Hus C är en senare tillbyggnad än de övriga 
delarna och bedöms således inte inneha några 
betydande värden att den bör bevaras eller 
skyddas. 

Byggnadskomplexet inom Tullen 10 är upptagen 
och beskrivs i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram från (2002).       Bild 7. Byggnadskomplex inom Tullen 10. 

 

 

Bild 8. Befintlig bebyggelse inom fastigheten Tullen 10. 
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Skyddsrum 
Inom fastigheten Tullen 10 återfinns ett skyddsrum med plats för 99 personer enligt 
MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skyddsrumskarta. För att ta 
bort ett skyddsrum krävs tillstånd från MSB. 

Skola, vård 
Närmaste förskola ligger cirka 750 meter från planområdet. Även låg- och 
mellanstadieskola finns inom liknande avstånd. Till högstadieskola samt 
gymnasieskola är det cirka 1 kilometer från planområdet. Apotek och vårdcentral 
finns strax utanför planområdets södra del. 

Strandskydd 
För sjön Åsunden är strandskyddet utökat till 300 meter. Strandskyddet sträcker sig 
från strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. Planområdet ligger således till 
stora delar inom strandskyddsområde. I gällande detaljplaner är strandskyddet 
upphävt.  

Enligt MB (1998:808) 7 kap 18 g § gäller strandskyddet åter, om detaljplanen ersätts 
med en ny detaljplan. Därav ska skäl för upphävande av strandskydd på nytt 
motiveras i detaljplan. 

Gator och trafik 
Gatunät och trafik 
Boråsvägen och Bogesundsgatan löper längs med planområdets västliga respektive 
östliga del. Samtliga gator och vägar inom området har en högsta tillåtna hastighet 
på 40 km/h. Där Falköpingsvägen korsar Boråsvägen och Bogesundsgatan norr om 
planområdet är en av stadens mest trafikerade vägsnitt med en beräknad 
årsdygnstrafik (ÅDT) på cirka 13 300 fordon.  

Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelbanor finns längs samtliga vägar och gator inom planområdet. Dessa 
GC-banor ingår i centralortens övergripande GC-nät med förbindelse till viktiga 
målpunkter. Bogesundsgatan ingår i kommunens övergripande cykelvägnät. På 
övergripande nät prioriteras framkomligheten. Det går att hålla hög och jämn fart 
och antalet konfliktpunkter minimeras. I takt med att antalet cyklister ökar på det 
övergripande nätet bör gående och cyklister separeras från varandra. I VGR:s 
cykelpotentialstudie från 2018 är sträckan det stråk inom kommunen med 
överlägset störst potential för cykelpendling till och från arbetet. 
Ett gångstråk återfinns även i centrala delarna av planområdet och löper längs den 
västra sidan av byggnaderna inom fastigheten Tullen 10, gångstråket slutar 
emellertid när den når den stora parkeringen på Marknadsplatsen. Strax väster om 
planområdet vid Ulrikaparken finns banvallen, den nedlagda järnvägen, som 
numera är asfalterad. Här kan man cykla hela vägen västerut till Borås, norrut till 
Falköping och söderut mot Tranemo. 

Tillgänglighet inom fastighet 
Detaljplaneområdet består till största del av stora hårdgjorda ytor. Inom och igenom 
området finns ett flertal ytor avsedda för fotgängare och cyklister. 

Kollektivtrafik 
Inom planområdet återfinns en busshållplats, den är belägen på Bogesundsgatan 
och har namnet Sparbanken. Ulricehamns busstation är belägen cirka 250 meter 
ifrån planområdet. Busstationen är den viktigaste punkten för kollektivtrafik i 
Ulricehamn, både för resor inom kommunen men också för resor till kringliggande 
kommuner i regionen. 
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Parkering 
Inom planområdet återfinns cirka 60 parkeringsplatser. Inom fastigheten Tullen 10 
finns cirka 25 stycken markparkeringar och cirka 16 platser på taket av den norra 
byggnaden, Hus C. Bogesundsgatan och Boråsvägen inrymmer cirka 10 
gatuparkeringar vardera inom planområdet.  

Götalandsbanan 
Planområdet ligger inom Trafikverkets utredningsområde för en eventuell 
sträckning av den framtida höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan. Planområdets 
läge och grad av ianspråktagande gör dock att det inte bedöms som sannolikt att 
området i framtiden kan bli en del av järnvägsområdet.  

Störningar 
Störningar från angränsande drivmedelsförsäljning 
Den befintliga drivmedelstationen inom fastigheten Osdal 1 ligger i nära anslutning 
till planområdet och därmed inom nära avstånd till planerad ny bebyggelse inom 
fastigheten Tullen 10. Avståndet har därför föranlett att ett PM för Riskbedömning 
avseende drivmedelsförsäljning inom Osdal 1 tagits fram av förvaltningen.  

Slutsatsen från riskutredningen slår fast att 
avståndet mellan planerad byggrätt till 
närmsta riskpunkt inte får vara mindre än 25 
meter. Vid planläggning för K-kontor, C-
centrumverksamheter och B-bostäder 
närmare än 50 meter från närmsta riskpunkt 
ska åtgärder arbetas in i plankartan.  

Störningar i form av buller, ljus och lukt ifrån 
den befintliga verksamheten bedöms inte 
påverka skyddsavståndet ytterligare.  

Aktuellt planområdet ligger på ett avstånd om 
cirka 60 meter samt på en högre höjd än 
drivmedelsstationen. Förvaltningen bedömer 
efter slutsats från den framtagna 
riskbedömningen att några bestämmelser om 
skyddsåtgärder gentemot drivmedelsstationen 
inte behövs implementeras i plankartan.     Bild 9. Skyddsavstånd från befintlig  

anslutning av cistern. Inre cirkeln symboliserar 
25 meter och den yttre ringen 50 meter. 

Farligt gods  
Falköpingsvägen förlorade sin klassificering som rekommenderad led för farligt 
gods i början av år 2020. Det var efter en riskanalys från 2019-01-31, som 
kommunen gjort, som visar att det inte finns några troliga målpunkter för farligt 
gods annat än enstaka drivmedelsstationer och att transporter till 
drivmedelstationerna inte innebär tillräckligt med riskbidrag för att leda till 
riskreducerande åtgärder. Länsstyrelsen beslutade sedan, med det underlaget, att ta 
bort klassificeringen från Falköpingsvägen. 

Skyfall 
Vid 90 mm regn, ungefär motsvarande ett 100-års regn med en varaktighet på 6 
timmar, visar den framtagna dagvattenutredningen att en lågpunkt inom 
Bogesundsgatan i planområdet södra del kan ansamla vatten i en mindre yta. 
Ansamlingen beräknas utifrån utredningen få ett djup om maximalt 0,25 meter.  
Dagvattnet rinner vid ett sådant scenario ytledes via lilla torget för att sedan tas 
omhand på Boråsvägen. Detta bedöms inte orsaka några störningar för kommande 
byggnation inom planområdet.
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Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer – Luft 
• Kväveoxider NOx 

Kväveoxidhalten inom planområdet som årsmedelvärde år 2040 beräknas upp 10 
mikrogram/ m3 i norra delen närmast Falköpingsvägen och 5–6 mikrogram i större 
delen av planområdet när bakgrundsvärdet är inkluderat. Under årets 7 sämsta dygn 
beräknas medelhalten till 15 mikrogram/ m3 inklusive bakgrundsvärdet närmast 
Falköpingsvägen och i övriga området sjunkande successivt till 6 mikrogram/ m3. 
Under de 175 värsta timmarna på året går halterna upp till drygt 40 mikrogram/ m3 
i norr och cirka 20 – 30 mikrogram/ m3 i största delen av området.  

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid är 40 mikrogram/ m3 som årsmedelvärde, 60 
mikrogram/ m3 som dygnsmedelvärde och 90 mikrogram/ m3 som timmedelvärde. 
Dessa värden får överskridas 7 dygn respektive 175 timmar om året. Miljömålet är 
20 mikrogram/ m3 som årsmedelvärde och 60 mikrogram/ m3 som timmedelvärde. 
Miljökvalitetsnormerna och miljömålet för kvävedioxid beräknas underskridas. 

• Partiklar PM10 

Partikelhalterna för år 2040 beräknas inom planområdet upp till 13 mikrogram/ m3 
som årsmedelvärde. Under årets 35 sämsta dygn blir det endast marginell skillnad 
på halterna jämfört med årsmedelvärdet. 

Miljökvalitetsnormer för partiklar PM10 är 40 mikrogram/ m3 som årsmedelvärde 
och 50 mikrogram/ m3 som dygnsmedelvärde. Detta värde får överskridas 35 dygn 
om året. Miljömålet är 15 mikrogram/ m3 som årsmedelvärde och 30 mikrogram/ 
m3 som dygnsmedelvärde. Miljökvalitetsnormerna och miljömålet för PM10 
beräknas underskridas. 

• VOC 

Medelhalterna av VOC från bensinstationen blir som mest 5 mikrogram/ m3 luft i 
planområdet.  

Det finns enbart miljökvalitetsnorm för bensen i VOC-gruppen. MKN för bensen är 
5 mikrogram/ m3 som årsmedelvärde. Vid mätningar av VOC har det konstaterat att 
bensen vanligen står för ca 20–30% av VOC. De två övriga vanligaste 
komponenterna är toluen och xylen. De vanligaste källorna är avgaser och 
bensinångor. 

Miljökvalitetsnormer – Vatten 
Status 

Berörd vattenförekomst som tar emot dagvattnet från planområdet är Åsunden. 
Åsundens ekologiska status är klassificerad till måttlig status och baseras i huvudsak 
på växtplankton som indikerar påverkan från näringsämnen men även fisk som 
indikerar att de är påverkade av näringsämnen och vandringshinder. Halten av 
syrgas i Åsunden har vid botten uppmätts till 3–5 mg/l och i Yttre Åsunden är halten 
nere under 1 mg/l och status klassificeras därför som dålig. I VISS anges att den 
kemiska statusen ej uppnår god, på grund av halten kvicksilver och bromerade 
difenyletrar. 

MKN 

Beslutad miljökvalitetsnorm (MKN) är satt till god ekologisk status 2021 
(Förvaltningscykel 2, 2017-02-30). Föreslagen miljökvalitetsnorm är satt till god 
ekologisk status 2033 (Förvaltningscykel 3, 2020-11-02) med motiveringen att om 



GRANSKNINGSHANDLING   27 

 

åtgärder sätts in till 2027 krävs ytterligare tid för vattenmiljön att återhämta sig. 
Miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus skall uppnås (inget årtal är satt), 
med mindre stränga krav med avseende på kvicksilver och kvicksilverföreningar 
samt PBDE. De nuvarande halterna i utgående vatten av dessa ämnen får dock inte 
öka. 

Miljökvalitetsnormer - Buller 
Enligt en framtagen bullerkartläggning från år 2018 går det att utläsa att 
bullernivåerna längs vägarna Boråsvägen och Bogesundsgatan uppnår en nivå av 70 
dB(A) ekvivalent ljudnivå. Längre in i området på ytorna mellan de parallella 
vägarna ligger nivåerna på 55–60 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Endast ett fåtal mindre 
platser inom planområdet kan utifrån den gjorda bullerkarteringen ses som tysta, 
nivån ligger då på 40–45 dB(A). Sedan bullerkarteringen togs fram har 
hastigheterna på vägarna inom områdets sänkts från 50 km/h till 40 km/h vilket 
kan ha positiva följder på bullernivåerna.  

Vid utformningen av byggnaderna ska hänsyn tas till att planområdet är utsatt för 
buller från omgivande gator. Kommunens bedömning är att åtgärder är möjliga för 
att skapa en god boendemiljö. Planbestämmelse som tvingar exploatören att bygga 
på ett sätt så de uppfyller riktlinjerna för buller ska finnas med i plankartan för att 
säkerställa boendemiljön. 

 

Bild 10. Befintliga bullernivåer inom planområdet. 

Riksintressen 
Riksintresse Kulturmiljövård 
Planområdet ligger inom riksintresset Ätrans dalgång [P49]. Riksintresset 
innefattar Ätrans dalgång från Ulricehamns centrala delar och norrut. Ätrans 
dalgång visar upp en lång kontinuitet med olika kulturlämningar från stenåldern 
fram till idag. Riksintressen för kulturmiljövård syftar till att skydda värden mot 
påtaglig skada. Ulricehamns medeltida stadsbildning med torg, gator, dess äldre 
bebyggelse och den bevarande stadsplanen har pekats ut som kulturhistoriskt 
värdefullt. Stadskärnan, söder om området, motsvarar fornlämningen L1963:1037 
(RAÄ-nr 65:1) som är stadslagret efter Bogesund, vilket är Ulricehamns medeltida 
föregångare. 
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Teknisk försörjning 
Vatten, spill- och dagvattenavlopp 
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp med serviser för vatten, 
spillvatten- och dagvattenavlopp mot både Boråsvägen och Sturegatan. De tekniska 
förutsättningarna bedöms således som goda. 

El, tele, bredband och värme 
El, tele, bredband och värme finns framdraget till planområdet. 

Avfall 
En återvinningsstation återfinns cirka 450 meter norr om planområdet. En större 
återvinningscentral (Övreskog) finns strax norr om Ulricehamns tätort, cirka 6 km 
bilväg från planområdet. 

Dagvatten 
Befintliga dagvattenledningar finns framdragna inom planområdet. Avrinningen i 
planområdet ansluter till det allmänna ledningsnätet för dagvatten genom 
servisledningar. Servisledningarna är i sin tur kopplade mot rännstensbrunnar för 
hårdgjorda ytor och stuprör för avrinning från byggnadstak. Vid 90 mm regn, 
ungefär motsvarande ett 100-års regn med en varaktighet på 6 timmar, har inga 
lågpunkter eller instängda områden identifierats inom planområdet. 

Brandvattenförsörjning 
I anslutning till planområdet återfinns två stycken brandposter med god kapacitet. 
Således bedöms brandvattenförsörjningen till planområdet vara uppfylld. 
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UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  
Undersökning 
Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte innebär en betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses enligt 4 kap. 34 § PBL av miljö, hälsa, 
hushållning av mark, vatten och andra naturresurser. Detta då planområdet nästan 
uteslutande består av hårdgjord mark innehållandes diverse verksamheter och 
bedöms inte inneha några naturvärden. Förtätning av bostäder och 
centrumverksamheter är överlag något som det ses positivt på för centrala 
Ulricehamn. 

Samråd har skett med Länsstyrelsen i samband med samrådskedet för detaljplanen.  

Artskyddsförordning 
Inom planområdet har inga skyddade arter enligt artskyddförordningen noterats. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
Hushållning med mark och vatten 
Att förtäta den för planen mellersta samt södra delen med bostäder och 
centrumverksamheter innebär en resurseffektiv hushållning med mark. Ett 
genomförande av detaljplanen innebär ett tillskott av nya bostäder och 
centrumverksamheter i ett attraktivt centralt läge vilket minskar resebehovet för de 
boende. Detaljplanen innebär en högre exploateringsgrad och därmed ett högre 
utnyttjande av marken. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna och miljömålen för 
kvävedioxid, PM10 samt VOC överskrids. Detaljplanen bedöms således inte medföra 
någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormer för luft i området. För mer 
information läs det bilagda dokumentet Spridningsberäkningar Plan för 
Marknadsplatsen, Ulricehamn, daterad januari 2021. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Detaljplanens genomförande bedöms utifrån resultatet som redovisas i 
dagvattenutredningen, daterad 2021-12-07, inte leda till en försämring av den 
kemiska- eller ekologiska statusen i Åsunden (recipient) eller medföra en negativ 
påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. Bedömningen grundar sig även i att 
området fortsätter vara planlagt för kvartersmark med snarlik användning och 
exploateringsgrad som tidigare. 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte heller minska chanserna att uppnå 
god status i nämnda recipient enligt beslutad miljökvalitetsnorm. 

Miljökvalitetsnormer för buller 
Enligt den framtagna trafikbullerkarteringen är området utsatt för höga 
bullernivåer. Bullerdämpande åtgärder måste vidtas vid bostadshusen så att 
ljudnivåerna inte överskrider riktvärdena. En planbestämmelse om vilka värden 
som måste följas vid bostadsbyggande finns i plankartan. Genom placering/storlek 
på lägenheterna och i enstaka fall med hjälp av så kallade tekniska lösningar så kan 
riktvärdena följas. Vid byggnation inom området kommer buller tillfälligt att uppstå. 

Naturvärden 
Konsekvenserna av detaljplanens genomförande på naturvärdena är i huvudsak 
positiva. Detta då detaljplanen möjliggör för platsbildning väster om det befintliga 
byggnadskomplexet inom fastigheten Tullen 10. Antal träd inom området bedöms 
efter planens genomförande att öka. Eventuellt nya träd kan med fördel planteras i 
tillkommande platsbildning.  

En viss negativ följd av detaljplanens genomförande kan vara att enstaka befintliga 
träd kan behöva flyttas alternativt tas bort vid ytterligare exploatering av området. 
Vid en sådan åtgärd krävs att dispens från biotopskyddet ges. Träden bör då 
återplanteras på annan plats inom eller i anslutning till planområdet.  
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Kulturmiljövärden 
Den södra befintliga bebyggelsen, Hus A och Hus B, inom fastigheten skyddas med 
en varsamhetsbestämmelse, k1, samt med rivningsförbud, r1, i detaljplanen. På så sätt 
säkerställs det att bebyggelsen inte rivs och att dess orginalkaraktär bevaras. Dessa 
byggnader regleras även i detaljplanen med utökad lovplikt för bygglov gällande 
exteriöra förändringar, a1. Vid ett genomförande av detaljplanen kan  

Den norra delen av byggnadskomplexet, hus C, inom fastigheten skyddas inte i 
detaljplanen. Motiveringen till det är att denna del är tillbyggd i ett senare skede. En 
konsekvens av att hus C inte skyddas med varsamhetsbestämmelse och 
rivningsförbud kan leda till att byggnaden rivs alternativt byggs om. Bebyggelsen i 
denna del av planområdet kan då ändra karaktär inom ramarna för vad 
planbestämmelserna reglerar för denna mark.  

Trygghet  
Detaljplanen medför att fler personer kommer att röra sig i, samt till och från 
området. Folkliv och rörelse kan ses som en förutsättning för en ökad upplevelse av 
trygghet. Byggnation inom området kan även skapa underlag för ett tryggare stadsliv 
i omkringliggande områden. 

Strandskydd 
I samband med att detaljplanen får lagakraft upphävs strandskyddet för hela 
planområdet. 

Planstridig bebyggelse 
En konsekvens av detaljplanen är att Hus A och B av den 
befintliga sparbanksbyggnaden, lokaliserad inom område som 
planläggs för användningarna CK samt CKB, upphör att vara 
planstridig och blir således planenlig. Detta då detaljplanen i 
denna del planläggs utefter befintlig bebyggelse. 
Byggnadskomplexet inom Tullen 10 består förutom av Hus A 
och B även av Hus C, lokaliserat i den norra delen av 
fastigheten. Befintliga Hus C och Hus B är sammanlänkat 
under trappan vid sparbanksbyggnadens norra fasad. En 
konsekvens av detaljplanen är att den befintliga byggnaden 
inom området som planläggs med användningarna BCK, Hus 
C, blir planstridig. En konsekvens av planstridig bebyggelse är 
att bygglov för ombyggnation av befintlig byggnad som strider 
mot planbestämmelsen inte kan beviljas. Planstridigheten i 
denna del, Hus C, av detaljplanen ska inte påverka möjligheten 
för bygglov i ärenden som berör sparbanksbyggnaden, Hus A 
och B, i den södra delen av fastigheten.  

Bild 11. Bygglovsärenden som berör område för Hus A och B, inom blå 
fyrkant, ska inte påverkas av den rådande planstridigheten för hus C, röd 
fyrkant.  

Landskapsbild/Stadsbild  
Vid uppförande av nya byggnader kommer alltid en påverkan på stadsbilden att ske. 
I Ulricehamn, som är en stad med stora höjdskillnader, blir påverkan än mer tydlig 
då många av byggnaderna kommer synas från flera platser i staden. 
Sparbanksbyggnaden ska vara normgivande i höjd för nya byggnaderna i området. 
Då ny bebyggelse anpassas till omgivande arkitektoniska formspråk och 
kulturmiljön, genom detaljplanens reglering, säkerställs att den nya inte sticker ut 
eller bli enformig sett från dess omgivning. 
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Bild 12. Sektioner för hur en maximal utbyggnad av detaljplanen kan påverka stadsbilden. 

 

Sektion A – A 

 

Sektion B – B 
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Dagvattenhantering och avlopp 
I detaljplanen säkerställs det så att inga barriärer som kan hindra ytlig avrinning 
uppstår inom planområdet, fastigheten Tullen 10. Detta då mark planlagd som 
prickmark, mark får inte förses med byggnad, reglerar så att avrinning inom 
fastigheten inte hindras utan fortsätter att vara möjlig åt norr och åt väster, mot 
Boråsvägen, dit marken lutar. 

Framtida förhållanden efter exploatering av området bedöms som bättre ur 
vattenförvaltningssynpunkt än nuvarande förhållanden. Åsundens ekologiska och 
kemiska status bedöms inte försämras av dagvattnet från planområdet efter 
ombyggnation. Föroreningsbelastningen i dagvattenflöde från planområdet minskar 
i jämförelse med befintlig belastning. Inga reningskrav har därför angivits. En hög 
rening bedöms dock vara viktigt då planområdet ligger inom primärt 
vattenskyddsområde. 

Det befintliga reningsverket bedöms ha tillräcklig kapacitet för att serva ett 
genomförande av detaljplanen.  

Trafik 
Gatunät och trafik 
En maximal utbyggnad av detaljplanen får till följd att trafikmängderna ökar på de 
intilliggande gatorna. Ökningen ses emellertid som ringa och bedöms inte påverka 
trafiksituationen på gatorna i dess helhet. Ökningen bedöms således inte heller 
medföra en nämnvärd påverkan på det statliga vägnätet, väg 46, som återfinns cirka 
500 meter norr om planområdet. 

Parkering 
Antalet markparkeringar inom fastigheten Tullen 1o bedöms minskas till förmån för 
skapandet av platsbildning utanför sparbankens planerade nya entré. Ytterligare 
parkering kommer emellertid krävas i enlighet med gällande parkeringsnorm vid ett 
högre utnyttjande av den utökade byggrätt som detaljplanen möjliggör för. Dessa 
parkeringsplatser bör tillskapas i underjordiska garage.  

Planalternativ 
Planalternativet innebär att detaljplanen blir gällande vilket möjliggör ett högre 
nyttjande av marken i jämförelse med vad nuvarande detaljplan tillåter. Detta 
genom att byggrätten ökas samtidigt som planen anpassas till befintlig byggnad då 
denna är planstridig mot gällande detaljplan från år 1965. Att göra befintlig 
bebyggelse, sparbanksbyggnaden Hus A och B, planenlig möjliggör för de inrymda 
verksamheterna att söka bygglov för att kunna utvecklas. Då detaljplanen möjliggör 
för mer mark att bebyggas med bostäder skulle ett genomförande av planen 
innebära en förtätning av staden med fler centralt belägna bostäder. Ett 
genomförande av detaljplanen skulle stärka stråket från Storgatan norrut mot 
utvecklingsområdet Bronäs. Då befintlig bebyggelse inom fastigheten Tullen 10 har 
ett kulturmiljövärde har en varsamhetsbestämmelse angivits för att skydda dess 
karaktär och kulturmiljövärde.  
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Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att ingen ny detaljplan upprättas. Sparbanksbyggnaden 
inom fastigheten Tullen 10 kommer förbli planstridig och ges därmed ingen chans 
till att få bygglov för att möjliggöra för befintliga verksamheter att utvecklas. Ett 
nollalternativ hade försvårat det framtagna planprogrammets syfte med att uppnå 
en effektivare markanvändning samt en stärkt koppling från Storgatan och vidare 
norr ut mot utvecklingsområdet Bronäs.  

Sammanvägd bedömning 
De positiva värden som detaljplanen tillför är framförallt att fler bostäder tillåts i ett 
centralt läge och områdets flexibilitet ökar då användningarna C-
centrumverksamheter och K-kontor tillåts. Ett mer flexibelt område gör att området 
bättre kan anpassas efter nuvarande och framtida behov. Detaljplanen innebär även 
att befintliga verksamheter inom sparbanksbyggnaden i fastigheten Tullen 10 södra 
del kan utvecklas. Det görs möjligt genom att detaljplanen planläggs utifrån 
befintliga byggnader, vilka sedan tidigare varit planstridiga, så att de blir planenliga. 

Sammantaget bedöms detaljplanen bidra positivt till utvecklingen av Ulricehamns 
kommun i allmänhet och som tätort i synnerhet.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Inledning 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behöver vidtas för att genomföra 
detaljplanen. Den ska redovisa vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas.  

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

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Antagande av detaljplanen bedöms ske kvartal 2, år 2023. 

Genomförande av detaljplanen bedöms inledas under kvartal 3, år 2023. I ett första 
skede förväntas utveckling av fastigheten Tullen 10 södra del, Hus B, ske. Tidplanen 
är beroende av att kommunens beslut om antagande inte överklagas. 

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

Under genomförandetiden har fastighetsägare rätt att efter ansökan om bygglov få 
bygga i enlighet med planen. Detaljplanen får inte ändras eller upphävas före 
genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. 
Dock är det tillåtet att ändra eller upphäva detaljplanen om ändringen är nödvändig 
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunde förutses vid den 
ursprungliga planläggningen, enligt 4 kap. 39 § PBL. Detaljplanen gäller även efter 
genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de 
rättigheter som uppkommit genom planen kan beaktas. 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Bogesund 1:86 ägs av Ulricehamns 
kommun. Tullen 10 ägs av Ulricehamns Sparbank. 

Bild 13. Kommunal fastighet (Bogesund 1:86) i rött. 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Anläggningar inom allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad samt för framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 
Allmän plats inom planområdet innefattar mark planlagd som GATA. 

Anläggningar inom kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad, samt kostnader för framtida drift 
och underhåll av anläggningar inom kvartersmarken för de ändamål som anges i 
detaljplanen. Fastighetsägaren ansvarar även för rivning av befintlig byggnation 
samt eventuella saneringsåtgärder för att möjliggöra för exploatering. Ansvaret 
omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark. 

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

Fastighetsbildning och avtal 
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för planens 
genomförande.  

Fastighetsbildning  
Ingen fastighetsbildning krävs för genomförandet av detaljplanen. 

Servitut/Ledningsrätt 
Det finns inga inskrivna servitut inom planområdet  

Ledningsrätter för tele finns inom planområdet med Telia som ledningsrättshavare. 
En ledningskoll ska sökas om risk för påverkan på ledningar föreligger i samband 
med genomförandet av detaljplanen.  

Ett servitut till förmån för Bogesund 1:86 kommer att tecknas för allmän gångtrafik 
inom Tullen 10 för att säkra allmänhetens tillgång till området betecknat med x i 
plankartan. 

Exploateringsavtal  
Ett exploateringsavtal kommer tecknas mellan de två parterna innan detaljplanen 
har antagits och ett förslag ska vara framtaget innan dess att detaljplanen går ut för 
granskning. Exploateringsavtalets avsikt är att hantera de rådighetsinskränkningar, 
rivningsförbudet, som uppstår i samband med detaljplanen. Läs mer under 
”Ersättningsanspråk för rådighetsinskränkningar”. 
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Tekniska frågor 
Gator och trafik 
Gator är i sin helhet sedan tidigare redan utbyggt inom planområdet. Parallellt med 
arbetet för den nya detaljplanen omgestaltas Bogesundsgatan med mer yta för gång- 
och cykelvägar. Restaureringen av Bogesundsgatan sker mellan stadshuset och fram 
till lilla torget i planområdets södra del.  

Rivning av befintliga byggnader 
Den nordliga bebyggelsen, hus C, inom fastigheten Tullen 10 skyddas inte av någon 
planbestämmelse likt vad den södra bebyggelsen inom fastigheten gör. Detta 
innebär att byggnaden helt kan byggas om eller rivas till förmån för ny bebyggelse. 
Det behövs lov för rivning. Byggnadens värden kontrolleras mot detaljplan i 
lovskedet. Efter eventuellt rivningslov och innan tekniskt samråd ska byggherren 
redovisa inventering av byggnadens material, beskriva hur det planerade 
rivningsarbetet ska utföras och visa en godkänd provtagningsplan i rivningsärendet. 

Parkering 
Med tanke på den höga exploateringen som detaljplanen medger bör parkering ske i 
underjordiska garage eller parkeringshus för att nyttja marken effektivt. 
Parkeringsgarage bör utformas utan golvbrunn/dagvattenutlopp eller annat system 
för att säkerställa att kontaminerat släckvatten vid en eventuell brand inte når 
recipienten. Höjdsättning av planerade underjordiska parkeringsgarage bör också 
ses över för att minimera risken att vatten rinner ner i garaget vid extrema 
nederbörd. Marknivån vid nedfarten föreslås höjas så att vattnet inte kan ledas ner i 
garaget. Hänsyn vid höjdsättning bör även tas till tjäle och snösmältning då 
ytavrinningen ökar vid dessa tillfällen.  

Antalet nya parkeringsplatser som kan tillföras inom kvarteret begränsas av att 
befintlig byggnad skyddas från rivning och förvanskning i planen. Parkering ska 
anordnas inom respektive fastighet. Gemensamma parkeringslösningar för flera 
fastigheter är också tänkbart. Beslut om antal parkeringsplatser och cykelparkering 
inom planområdet tas i bygglovsskedet med bakgrund i gällande parkeringsnorm. 
Planområdet ligger inom parkeringszon 2 vilket möjliggör för reducering av 
parkeringstalet enligt kommunens gällande parkeringsnorm. 

Parkering för rörelsehindrade måste finnas max 25 meter från entréerna. Vägen 
mellan parkeringsplatsen och entréerna bör inte luta mer än 1:12 och det ska vara 
lätt att orientera sig med hjälp av skyltar, markbeläggning och utformningen av 
entréerna. 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA) är utbyggt i anslutning till 
planområdet. 

Dagvattenhanteringen sker till det kommunala dagvattennätet vilket bedöms ha 
tillräcklig kapacitet. Fördröjning och rening av dagvatten inom kvartersmark 
uppmuntras. 

El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och fjärrvärme genomförs av ansvarigt 
bolag. Eventuella undanflyttningsåtgärder eller skydd av ledningar för att möjliggöra 
exploatering bekostas av den part som initierar åtgärden.  
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Grundläggning 
Med hänsyn till planerade byggnaders utformning med varierande byggnadshöjder, 
eventuell utformning med källare/suterrängplan samt förekommande jord är 
grundläggning med friktion- eller spetsburna pålar mest sannolik grundläggning vid 
högre exploatering. Eventuellt kan även plattgrundläggning utföras i dessa fall, då i 
kombination med källare med hänsyn till den lastkompensation som källaren 
medför. Generellt bör bebyggelse inte uppföras utan närmare undersökning av de 
lokala grundläggningsförhållandena tillsammans med framtagen projektering med 
dess aktuella lastfall. 

Markmiljö 
Hela planområdet ligger inom primärt vattenskyddsområde. Det innebär att vissa 
former av byggnation som schaktning, pålning och underjordsarbete m.m. inte får 
ske utan tillstånd från miljö- och byggnämnden. Fastighetsägarna ska i samband 
med byggnation inom planområdet ha beredskap samt en plan för att hantera 
eventuell förekomst av lokala föroreningar i jord och grundvatten.  

De svagt förhöjda alifathalterna på cirka 1 m djup i provpunkt 21M02 (se för 
detaljplanen bilagd handling; Miljökontroll Bogesund 1:86) överensstämmer med 
noterad lukt vid provtagningen och bedöms härröra från ett mindre lokalt 
dieselläckage. I samband med schaktning vid kommande byggentreprenad bör den 
lokala dieselföroreningen avgränsas och grävas bort för omhändertagande hos 
godkänd mottagare.  

Kulturmiljö 
Kvarteret Tullen 10 med dess byggnadskomplex är utpekat i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram. Sparbankshuset i Ulricehamn är att betrakta som en 
särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad och omfattas därmed av 
förvanskningsförbudet enlig plan- och bygglagen. Hänsyn till byggnaden har tagits 
genom att byggnaden skyddas i detaljplanen med varsamhetsbestämmelse samt 
med rivningsförbud. Kommunen har ingen skyldighet att betala ersättning för skada 
som uppkommer för fastighetsägaren vad gäller inskränkning i form av varsamhet 
enligt PBL 4:16. [LF1]. 
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Ekonomiska frågor 
Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenser som varje part inom planområdet får 
i samband med denna detaljplan.  

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kommunen har fått kostnader för framtagande av detaljplanen. Ett planavtal har 
tecknats mellan kommunen och fastighetsägaren för Tullen 10 som avsett motsvara 
kommunens kostnader för framtagandet av detaljplanen.  

Ekonomiska konsekvenser för det kommunala energibolaget 
Ulricehamns Energi AB får inga kostnader för utbyggnad av detaljplanen.  

Ekonomiska konsekvenser för exploatören (Ulricehamns sparbank) 
Fastighetsägaren för Tullen 10 bekostar samtliga åtgärder inom den egna 
kvartersmarken, vilket bland annat innefattar kostnaden för lovpliktiga åtgärder och 
eventuella anslutningsavgifter. Kostnaden för att ta fram detaljplanen har reglerats i 
ett planavtal. 

Avgifter för framställning av nybyggnadskarta, utsättningsavgift och lägeskontroll 
bekostas av sökanden.  

Detaljplanen har en värdestegrande påverkan på exploatörens fastighet inom 
planområdet. Det på grund av att marken planläggs för fler typer av användningar samt 
en ökad byggrätt. 

Fastighetsägaren för Tullen 10 kan få ökade underhållskostnader och ett minskat 
marknadsvärde för sparbankshuset med anledning av att byggnaden förses med skydd 
av dess kulturhistoriska värden med diverse planbestämmelser. Detaljplanen innebär 
däremot, i sin helhet, en värdestegrande påverkan på den privatägda fastigheten med 
anledning av att detaljplanen medger en högre exploateringsgrad än vad som tidigare 
tillåtits. 

Ersättningsanspråk för rådighetsinskränkningar 

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

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

Ersättningsfrågan för rådighetsinskränkning avses regleras i exploateringsavtal 
mellan fastighetsägaren till Tullen 10 och kommunen. Varsamhetbestämmelse, k1, 
avser värna om byggnadens yttre och inre karaktäriserande värden. Bestämmelserna 
medför ingen rätt till ersättning för fastighetsägaren enligt 14 kap. PBL. 
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