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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

KALLELSE
Tekniska nämnden

Dag och tid: 2018-05-17, kl 13:30

Plats: Sammanträdesrum Folkabo, Stadshuset

Justerare: Othmar Fiala 

Kallade

Ledamöter
Lennart Rehn (S) ordförande, Håkan Daremark (KD) vice ordförande, Othmar 
Fiala (S), Helena Qvick (S), Kent Persson (S), Bill Malm (M), Helena 
Gustafsson (M)

Ersättare för kännedom
Cathrine Karlsson (S), Michelle Hjerp (S), Anders Johansson (S, Mikael Hallin 
(C), Göran Olofsson (MP)

ÄRENDEN

1 Anmälningsärenden 2018/3

2 Delegationsbeslut 2018/4

3 Information

4 Beslut angående upphandling av Renhållningsfordon
Karin Steen

2018/105

5 Beslut angående begäran om komplettering avseende 
ombyggnad av Hökensåsskolan kök och matsal
Johan Claesson

2017/243

6 Beslut angående remiss av motion - prioriteringslista 
underhåll landsbygdsvägar
Emilie Andersson

2018/64

7 Beslut angående remiss av motion kommunal 
vattenagenda
Emilie Andersson

2018/63

8 Beslut angående delårsrapport / tertial
Mats Olsson

2018/106

9 Beslut angående medfinansieringsförslag 
cirkulationsplats väg 193 – Stallängsvägen
Kjell Jonsson

2018/103
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10 Beslut angående Riktlinje Markanvisning
Kjell Jonsson

2018/104

11 Beslut angående förfrågan om köp av mark del av 
Dalslund 1:1
Kjell Jonsson

2018/70

12 Beslut angånde remiss av medborgarförslag om 
belysning vid grusväg Hellidsberget
Kjell Jonsson

2018/81

13 Beslut angående begäran om yttrande över detaljplan 
för Fjalar 5
Kjell Jonsson

2018/111

14 Beslut angående exploatering Rosenberg
Kjell Jonsson

2017/100

15 Övriga frågor
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-07

Ärendenummer
2018/3 Tekniska nämnden

 
Siw Strandh    
0502-60 60 95
siw.strandh@tidaholm.se

Anmälningsärenden

Ärendet
Inkomna skrivelser och beslut till tekniska nämnden vilka ej föranleder 
särskilda beslut.

TN 2018/92
Tidaholms kommuns revisorer
Revisions PM angående förstudie underhåll /återställning av beläggning gator 
och vägar

Kommunstyrelsen
TN 2018/116
Förstudie ombyggnation Smedjegatan.
Kommunstyrelsen beslutat att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i 
samråd med tekniska nämnden utföra en förstudi gällande ombyggnation av 
Smedjegatan.

Kommunfullmäktige
TN 2018/115
Kommunfullmäktige beslutat om samhällsbyggnadsnämnd 
-  Miljö- och byggnadsnämnden upphör 1 januari 2019
- Tekniska nämnden upphör 1 januari 2019
- En Samhällsbyggnadsnämnd inrättas 1 januari 2019
- En Jävsnämnd under kommunfullmäktige inrättas 1 januari 2019
- Uppdrag åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på styrdokument för
  Styrning av de nya inrättningarna.
- Ge arvodesberedningen i uppdrag att utreda antal ledamöter i de nya
  Nämnderna.

Kommunfullmäktige
TN 2017/116
Beslut om idrottshall. 
Uppdrag till tekniska nämnden att tillsammans med
Barn- och utbildningsnämnden genomföra projektering av idrottshall med
Spelyta på 20x40 m i anslutning till F-6 skolan. Investeringskostnaden är
Beräknad till 30 miljoner. Idrottshallen ska täcka barn- och utbildnings-
nämndens behov samt ge föreningslivet i Tidaholms kommun möjligheter till 
utnyttjande. 
Uppdras även till tekniska nämnden att tillsammans med kultur- och 
fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden projektera för en ny 
idrottshall i enlighet med upprättat förslag till utformning. Investerings-
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kostnaden är beräknad till 50 miljoner inklusive omgivande markarbeten, 
parkering mm. Medel för projektering finns avsatta i investeringsbudget 2018 i 
projektet tillkommande skolinvesteringar.
Beslutar även att ordet ”hallyta” byts ut mot ”spelyta”.

Kommunfullmäktige
TN 2017/28
Beslut om nytt LSS-boende 
Kommunfullmäktige beslutat att beträffande nytt LSS-boende förorda 
alternativet hyra fastigheten från extern förvaltare.
Att uppdra till tekniska nämnden att genomföra försäljningen av mark på 
fastigheten Stallängen 5:3 samt att teckna avtal med CFLW Bygg AB att 
uppföra och förvalta fastigheten.

Kommunfullmäktige
TN 2017/58
Beslut om projektering ny skola Rosenberg.
Kommunfullmäktige beslutat att godkänna projekteringen samt uppdra till 
tekniska nämnden att slutföra upphandlingen och genomföra investeringen i 
enlighet med projekteringen. 
Att anslå 153.500.000 kronor till tekniska nämnden för byggnationen inklusive 
solcellsanläggning. 
Att anslå 1.500.000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för konstnärlig 
utsmyckning av ny skola på Rosenbergsområdet samt ge berörda nämnden i 
uppdrag att genomföra projektet utsmyckning i samban med byggnationen.
Internhyra belastar barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har beslutat bevilja ansvarsfrihet för nämnder, styrelser 
och beredning med hänvisning till de förslag och övriga omständigheter som 
redovisas i revisorernas berättelse.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar lägga anmälda ärende med kännedom till 
handlingarna.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-07

Ärendenummer
2018/4 Tekniska nämnden

 
Siw Strandh    
0502-60 60 95
siw.strandh@tidaholm.se

Delegationsbeslut

Ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas 
enligt särskild pärm på sammanträdet.

Nr Ärende Beslutsdatum Ansvarig
21 Direktupphandling elfordon 2018-04-16 Tekn chef
22 Beviljade parkeringstillstånd

Nr 1498-18004-67, 1498-1498- 
18005-48,1498-18006-47, 
1498-18007-75

Assistent

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar lägga anmälda delegationsbeslut med kännedom 
till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-03
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/105

§ 51 Information - Upphandling av renhållningsfordon

Sammanfattning av ärendet
Renhållningsenheten upphandlar, via Skövde upphandlingsenheten, ett nytt 
renhållningsfordon för att kunna samla in mat- och restavfall inom 
verksamhetsområdet.

Bilen är en dieseldriven baklastad, tvåfacks sopbil för att utföra insamling av 
mat- och restavfall inom verksamhetsområdet. Bilen ska vara lågbyggd för att 
kunna servas i våra egna lokaler. Hytten skall vara lågbyggd för att vara lätt att 
förflytta sig i och ur. Bilen ska vara anpassad för att kunna framföras i såväl 
landsbygd som tätort. Den skall uppfylla en god arbetsmiljö för våra 
renhållningsarbetare.

Anbud kan lämnas till och med den 14 maj. Utvärdering för mest fördelaktigt 
pris som uppfyller ställd kravspecifikation. Anbudslämnarna skall också lämna 
pris på samma bil med elhybridaggregat.

Slutligt förslag inväntas till beslut från upphandlingsenheten i Skövde.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Upphandling av renhållningsfordon”, ingenjör Karin 

Steen, 2018-04-25
 Budget 2018

Förslag till beslut
      -    Tekniska nämndens arbetsutskott tar ärendet som information och 
            lämnar vidare till tekniska nämnden för beslut.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott tar till sig informationen och lämnar 

vidare till tekniska nämnden för beslut.

Sändlista
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-25

Ärendenummer
2018/105 Tekniska nämnden

 
Karin Steen    
0502-60 60 79
karin.steen@tidaholm.se

Upphandling av Renhållningsfordon

Ärendet
Renhållningsenheten upphandlar, via Skövde upphandlingsenheten, ett nytt 
renhållningsfordon för att kunna samla in mat- och restavfall inom 
verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag
 Budget 2018

Utredning
En dieseldriven baklastad, tvåfacks sopbil för att utföra insamling av mat- och 
restavfall inom verksamhetsområdet. Bilen ska vara lågbyggd för att kunna 
servas i våra egna lokaler. Hytten skall vara lågbyggd för att vara lätt att 
förflytta sig i och ur. Bilen ska vara anpassad för att kunna framföras i såväl 
landsbygd som tätort. Den skall uppfylla en god arbetsmiljö för våra 
renhållningsarbetare.
Anbud kan lämnas tom 14 maj. Utvärdering för mest fördelaktigt pris som 
uppfyller ställd kravspecifikation. Anbudslämnarna skall också lämna pris på 
samma bil med elhybridaggregat.

Barnrättsbedömning
Upphandlingen bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Utredningens slutsatser
Invänta slutligt förslag till beslut från upphandlingsenheten.

Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott tar ärendet som information och lämnar 
vidare till tekniska nämnden för beslut.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-04

Ärendenummer
2017/105 Tekniska nämnden

 
Thomas Lindberg    
0502-60 60 82
thomas.lindberg@tidaholm.se

Begäran om komplettering

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av tekniska nämndens beslut § 
50/2018 angående projektering av matsal och kök vid Hökensåsskolan.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förlaget behöver kompletteras 
avseende beräkningen av ökade hyreskostnader:

 Den ökade hyreskostnaden ska specificeras så att det framgår vad 
den ökade hyreskostnaden består av. Såväl tillkommande som 
minskade kostnader ska redovisas.

 Avseende kapitalkostnader ska grunder för beräkningen anges, såsom 
avskrivningstid och internränta (1,75 %).

 Avseende driftskostnader anges såväl ökande som minskade 
driftskostnader för fastigheten såsom vatten och avlopp, el, lokalvård, 
etc. En kort beskrivning till varför driftkostnaderna ökar eller minskar 
ska redovisas. 

 Det ska framgå att det är en preliminärberäkning och att den verkliga 
hyran kan komma att avvika efter att projektet är genomfört.

Ärendet återsänds därför till tekniska nämnden för komplettering. Svar ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast den 21 maj 2018.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut § 50/2018 ”Beslut angående projektering matsal 
och kök Hökensåsskolan”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-04-19
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/243

§ 50 Beslut angående projektering matsal och kök 
Hökensåsskolan

Sammanfattning av ärendet
Projektering av ombyggnad kök och matsal Hökensåsskolan redovisas.

Hökensåsskolans kök har varit i behov av renovering under ett antal år, dels 
på grund av ökad tillverkning av måltider, dels på grund av ålderstigen 
utrustning som gjort att det har blivit ett arbetsmiljöproblem.

Barn- och utbildningsnämnden har ett behov av större matsal, då dagens 
matsal inte är ändamålsenlig Verksamheten går nu tillbaka till ett högstadium 
istället för två som det är idag. Idag serveras 550 portioner och köket är 
dimensionerat för 350. Det nya köket kommer att ha en max kapacitet på 600 
portioner per dag. En tillbyggnad på ca 250 m2 kommer att göras mot befintlig 
matsal. Befintlig matsal kommer att renoveras och omfattar 330 m2. Tekniska 
kontoret räknar med en kostnad på ca 6 miljoner.

Internhyran kommer att baseras på:
1 Kapitalkostnad.
2 Driftkostnader
3 Interna kostnader och driftunderhåll.
Allt enligt allmänna villkor – Lokaler, daterad 2017-12-12.
En uppskattning ger att internhyran för Hökensåsskolan kommer att öka med 
ca 480 000 kr/år.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut angående projektering ombyggnad kök och 

matsal Hökensåsskolan, projektledare Peter Eriksson, 2018-04-19
 Ritningar
 Kommunfullmäktiges beslut § 4/2018, 2018-01-29, ”Beslut om 

ombyggnation Hökensåsskolan åk 7-9 samt Forsenskolan.

Förslag till beslut
     -     Tekniska nämnden beslutar godkänna projekteringen och översända 
           densamma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar godkänna projekteringen och översända 

densamma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-23

Ärendenummer
2017/243 Tekniska nämnden

 
Peter Eriksson    
0502-60 60 87
peter.eriksson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Beslut angående projektering ombyggnad kök 
och matsal Hökensåsskolan

Ärendet
Projektering av ombyggnad kök och matsal Hökensåsskolan redovisas.

Beslutsunderlag
 Ritningar
 Kommunfullmäktiges beslut § 4/2018, 2018-01-29, ”Beslut om 

ombyggnation Hökensåsskolan åk 7-9 samt Forsenskolan.

Utredning
Hökensåsskolans kök har varit i behov av renovering under ett antal år, dels 
på grund av av ökad tillverkning av måltider, dels på grund av ålderstigen 
utrustning som gjort att det har blivit ett arbetsmiljöproblem.
Barn- och utbildningsnämnden har ett behov av större matsal, då dagens 
matsal inte är ändamålsenlig Verksamheten går nu tillbaka till ett högstadium 
istället för två som det är idag. Idag serveras 550 portioner och köket är 
dimensionerat för 350. Det nya köket kommer att ha en max kapacitet på 600 
portioner per dag. En tillbyggnad på ca 250 m2 kommer att göras mot befintlig 
matsal. Befintlig matsal kommer att renoveras och omfattar 330 m2. Tekniska 
kontoret räknar med en kostnad på ca 6 miljoner.
Interhyran kommer att baseras på:
1 Kapitalkostnad.
2 Driftkostnader
3 interna kostnader och driftunderhåll.
Allt enligt allmänna villkor – Lokaler, daterad 2017-12-12.
En uppskattning ger att internhyran för Hökensåsskolan kommer att öka med 
ca 480 000 kr/år.

Barnrättsbedömning
Projektering och utredning har bedrivits tillsammans med ansvarig 
verksamhetsnämnd barn- och utbildning, vilka har bedömt barnperspektiv 
under projekteringen.

Utredningens slutsatser
-

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar godkänna projekteringen och översända 
densamma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-08

Ärendenummer
2017/243 Tekniska nämnden

 
Johan Claesson    
0502-60 60 22
johan.claesson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Begäran om komplettering i ärende 
Hökensåsskolan ombyggnad kök och matsal

Ärendet
Komplettering avseende beräkning av ökade hyreskostnader i samband med 
ombyggnad och tillbyggnad av Hökensåsskolans kök och matsal.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om komplettering” kanslichef Thomas 

Lindberg, 2018-05-04
 Tekniska nämndens beslut § 50/2018, 2018-04-19

Utredning

Förutsättningar:
Befintligt tillagningskök på Hökensåsskolan är dimensionerat för  ca 380 
portioner lunch/skoldag, vilket är kraftigt underdimensionerat då behovet 
uppgår till närmare 600 portioner/dag. Detta innebär att arbetsmiljön för 
verksamheten och kökspersonalen är undermålig och skulle inte godkännas 
enligt arbetsmiljöverkets krav. Tekniska kontoret har därför uppdragits att 
projektera en om- och tillbyggnad av kök och matsal, där det nya köket 
dimensioneras för 600 portioner lunch/skoldag och matsalen kommer att 
inrymma ca 200 elever.

Det befintliga tillagningsköket har i dagsläget en yta om ca 120 m2 och 
matsalen ca 160 m2. Köket behöver byggas ut och projekterat tillagningskök 
har en yta om 230 m2 och matsalen ca 315 m2.
Tillbyggnadsytan blir ca 230 m2 (256 m2 inklusive fläktrum).

När tillbyggnaden är färdigställd kommer internhyran behöva justeras så att 
internhyresenhetens kostnader för kapital, drift och underhåll täcks. 
Tillkommande internhyreskostnader har beräknats enligt nedanstående 
förutsättningar:

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnaderna beräknas enligt:
Bedömd investering, 6 Mkr
Internränta 1,75% 
Avskrivningstid för byggnadsdelen är bedömd till 3Mkr och sätts till 33 år. 
Avskrivningstid för kök och installationer är bedömd till 3 Mkr och sätts till 20 
år. 
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Baserat på ovanstående fördelas kapitalkostnaderna år 1 enligt:
Ränta: ca 105 000 kr
Avskrivning byggnad: ca   90 000 kr
Avskrivning kök och installationer: ca 150 000 kr
Totalt år 1: ca 345 000 kr

Kapitalkostnaden år 10:
Ränta: ca   63 000 kr
Avskrivning byggnad: ca   90 000 kr
Avskrivning kök och installationer: ca 150 000 kr
Totalt år 10: ca 303 000 kr

Bedömning av kostnader för drift och underhåll; kr/m2, år:
Hökensåsskolan kostar ca 549 kr, vilket också jämförs med Forsenskolan, 
som kostar ca 403 kr. Kostnader ovan är baserade på respektive skolas 
totalyta, vilket blir något missvisande då storköket har en betydligt högre 
driftskostnad. Vid en försiktig bedömning kan driftskostnaden i det nybyggda 
köket sättas till  600 kr/m2, år. 

Då ytan för kök och matsal ökar med 230 m2 (256 m2 inklusive fläktrum) kan 
kostnaden för tillkommande köksytan beräknas enligt: 230 m2 x 600 kr/m2, år 
vilket ger en årskostnad om ca 138 000 kr.

Beräkning av internhyra:
Internhyran år 1, skulle efter dessa bedömningar kunna sättas till: 345 000 + 
138 000 = 483 000 kr/år.

Förtydligande:
Beräkning av kapital och driftskostnader enligt ovan är en preliminär 
bedömning, den verkliga hyresnivån kan sättas först när projektet är 
färdigställt.

Barnrättsbedömning
Miljön för skolbarnen kommer att förbättras, då matsalen blir rymligare. 

Utredningens slutsatser
Internhyran för Hökensåsskolan kommer att ökas med ca 480 000 kr/år efter 
färdigställt kök och matsal. Beräkning av tillkommande internhyreskostnad är 
en preliminär bedömning och den verkliga hyresnivån kan sättas först när 
projektet är färdigställt.

Förslag till beslut
Här lämnas förslag till beslutsförslag. Detta återges automatiskt i protokollet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-03
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/64

§ 52 Beslut angående remiss av motion - prioriteringslista 
underhåll landsbygdsvägar

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett tekniska kontoret i uppdrag att upprätta en 
prioriteringslista över de landsbygdsvägar inom kommungränsen som är i 
behov av underhåll. Prioriteringslistan ska enligt motionen skickas till 
Trafikverket som använder listan för att prioritera medel till underhåll.
Kommunstyrelsen har enligt inkommen motion fått information om att 
Falköpings kommun använt sig av prioriteringslistor för underhåll av 
landsbygdsvägar. Prioriteringslistorna ska enligt motionen baseras på 
trafiktäthet och sammanbindande stråk mellan två större vägar, etc. 
Prioriteringslistorna har därefter skickats till Trafikverket, som har ansvar för 
kommunens landsvägar.

Kommunstyrelsen yrkar på att Tekniska kontoret ska upprätta liknande 
prioriteringslistor och skicka dessa till Trafikverket.

Tekniska kontoret har inte tidigare upprättat prioriteringslistor av det slag som 
efterfrågas. Korrespondens med Trafikverket visar att Trafikverket inte känner 
till att liknande prioriteringslistor efterfrågas eller emottages.
Trafikverket efterfrågar inte prioriteringslistor av det slag som 
kommunstyrelsen yrkar på att tekniska kontoret ska upprätta. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Prioriteringslista för underhåll av landsbygdsvägar”, 

gatuingenjör Emilie Andersson, 2018-04-27
 Motion -prioriteringslista underhåll landsbygdsvägar
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, ”Remiss av motion -

prioriteringslista underhåll landsbygdsvägar” § 10/2018, 2018-01-24
 Trafikverkets svar – prioriteringslista för underhåll av landsbygdsvägar

Förslag till beslut
-

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

föreslå kommunstyrelsen besluta att med anledning av den utredning 
om vad Trafikverket svarat så rekommenderas avslag av motionen.

Sändlista
Tekniska nämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/387

§ 10 Beslut om remiss av motion - prioriteringslista underhåll 
landsbygdsvägar

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och medborgarförslag om inte kommunfullmäktige har beslutat 
om annat.

Kommunstyrelsen antog 2016-06-08 riktlinje om beredning av motioner och 
medborgarförslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som 
står i riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och 
medborgarförslag.

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har 
fått en motion eller ett medborgarförslag skickat till sig på remiss och som 
ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på 
motionen/medborgarförslaget. Yttrandet ska inkludera information som är 
viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa 
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det 
förslag till beslut som lämnas.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Remiss motion- Prioriteringslista underhåll 

landsbygdsvägar”, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-01-16
 Motion, 2017-12-18

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till tekniska nämnden. 

Yttranden ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2018-04-16

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till tekniska nämnden. 

Yttranden ska ha inkommit till kommunledningsförvaltningen senast 
2018-04-16.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-27

Ärendenummer
2018/64 Tekniska nämnden

 
Emilie Andersson    
0502-606209
emilie.andersson@tidaholm.se

Prioriteringslista för underhåll av landsbygdsvägar

Ärendet
Kommunstyrelsen har gett tekniska kontoret i uppdrag att upprätta en 
prioriteringslista över de landsbygdsvägar inom kommungränsen som är i 
behov av underhåll. Prioriteringslistan ska enligt motionen skickas till 
Trafikverket som använder listan för att prioritera medel till underhåll.

Beslutsunderlag
 Motion -prioriteringslista underhåll landsbygdsvägar
 Remiss av motion -prioriteringslista underhåll landsbygdsvägar
 Trafikverkets svar –prioriteringslista för underhåll av landsbygdsvägar

Utredning
Kommunstyrelsen har enligt inkommen motion fått information om att 
Falköpings kommun använt sig av prioriteringslistor för underhåll av 
landsbygdsvägar. Prioriteringslistorna ska enligt motionen baseras på 
trafiktäthet och sammanbindande stråk mellan två större vägar, etc. 
Prioriteringslistorna har därefter skickats till Trafikverket, som har ansvar för 
kommunens landsvägar.

Kommunstyrelsen yrkar på att Tekniska kontoret ska upprätta liknande 
prioriteringslistor och skicka dessa till Trafikverket.

Tekniska kontoret har inte tidigare upprättat prioriteringslistor av det slag som 
efterfrågas. Korrespondens med Trafikverket visar att Trafikverket inte känner 
till att liknande prioriteringslistor efterfrågas eller emottages.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Utredningens slutsatser
Trafikverket efterfrågar inte prioriteringslistor av det slag som 
kommunstyrelsen yrkar på att tekniska kontoret ska upprätta. 

Förslag till beslut
Här lämnas förslag till beslutsförslag. Detta återges automatiskt i protokollet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-03
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/63

§ 53 Beslut angående remiss av motion kommunal vattenagenda

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion om ny kommunal vattenagenda/-
plan, till Tekniska nämnden. Motionen har sin grund i att nya faktorer och 
ämnen släpps ut i vårt avloppsvatten, exempelvis mediciner och microplaster, 
som går obemärkta förbi nuvarande renings- och mätmetoder.
Tekniska kontoret har under året 2018 i uppdrag att ta fram ett flertal policys 
och planer som berör vatten. Några exempel är ny dagvattenpolicy, 
dagvattenutredningar och en ny nödvattenförsörjningsplan. 

Tekniska nämndens arbetsutskott bedömer det därför som mycket svårt, 
tidsmässigt, att ta fram ännu en agenda/plan under året 2018. Den möjlighet 
som kvarstår är att överlåta uppdraget på en utomstående aktör.

Många av de frågeställningar som framförs i motionen finns besvarade av 
andra myndigheter såsom grundvattenförekomster – SGU, resthalter 
reningsverk – Länsstyrelsen, dricksvattenkvalitet – Livsmedelsverket.
Parametrarna är reglerade och följs via kontrollprogram.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ”Angående motion om ny kommunal vattenagenda / -
plan, gatuingenjör Emilie Andersson, 2018-04-27

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 9/2018, ”Beslut om remiss 
av motion kommunal vattenagenda”, 2018-01-24

 Motion - kommunal vattenagenda

Förslag till beslut
-

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att med 
ledning av redogörelsen enligt ovan föreslå kommunstyrelsen besluta avslå 
motionen.

Sändlista
Tekniska nämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/386

§ 9 Beslut om remiss av motion kommunal vattenagenda

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och medborgarförslag om inte kommunfullmäktige har beslutat 
om annat.

Kommunstyrelsen antog 2016-06-08 riktlinje om beredning av motioner och 
medborgarförslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som 
står i riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och 
medborgarförslag.

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har 
fått en motion eller ett medborgarförslag skickat till sig på remiss och som 
ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på 
motionen/medborgarförslaget. Yttrandet ska inkludera information som är 
viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa 
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det 
förslag till beslut som lämnas.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Remiss- motion kommunal vattenagenda”, 

kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-01-16
 Motion, 2017-12-18

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till tekniska nämnden. 

Yttranden ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2018-04-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till tekniska nämnden. 

Yttranden ska ha inkommit till kommunledningsförvaltningen senast 
2018-04-16.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-27

Ärendenummer
2018/63 Tekniska nämnden

 
Emilie Andersson    
0502-606209
emilie.andersson@tidaholm.se

Angående motion om ny kommunal vattenagenda/-plan

Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion om ny kommunal vattenagenda/-
plan, till Tekniska nämnden. Motionen har sin grund i att nya faktorer och 
ämnen släpps ut i vårt avloppsvatten, exempelvis mediciner och microplaster, 
som går obemärkta förbi nuvarande renings- och mätmetoder.

Beslutsunderlag
 Motion - kommunal vattenagenda

Utredning
Tekniska kontoret har under året 2018 i uppdrag att ta fram ett flertal policys 
och planer som berör vatten. Några exempel är ny dagvattenpolicy, 
dagvattenutredningar och en ny nödvattenförsörjningsplan. 

Tekniska nämndens arbetsutskott bedömer det därför som mycket svårt, 
tidsmässigt, att ta fram ännu en agenda/plan under året 2018. Den möjlighet 
som kvarstår är att överlåta uppdraget på en utomstående aktör.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Utredningens slutsatser
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 

Förslag till beslut
Här lämnas förslag till beslutsförslag. Detta återges automatiskt i protokollet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-03
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/106

§ 54 Information angående delårsrapport / tertial

Sammanfattning av ärendet
Informeras om att arbetet med tertialrapport 1, 2018 för tekniska nämnden 
pågår och kommer att presenteras på tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
 Tertialrapport 1, 2018

Förslag till beslut
-.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Förslag till tertialrapport tas upp på tekniska nämndens sammanträde i 

maj för vidarebefordran till kommunstyrelsen.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-25

Ärendenummer
2018/106 Tekniska nämnden

 
Mats Olsson    
0502-60 60 24
mats.olsson@tidaholm.se

Delårsrapport / Tertial 1 2018

Ärendet
Förslag till tertialrapport 1, 2018 för tekniska nämnden har upprättats.

Beslutsunderlag
 Tertialrapport 1, 2018

Utredning
-

Barnrättsbedömning
-

Utredningens slutsatser
-

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna tertialrapport 1, 2018 och 
överlämna denna till kommunstyrelsen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-03
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/103

§ 55 Beslut angående medfinansieringsförslag cirkulationsplats 
väg 193 - Stallängsvägen

Sammanfattning av ärendet
Förslag föreligger på säkrare trafiklösning med anledning av detaljplanearbete 
och exploatering Rosenbergsområdet.

Under framtagande av detaljplanerna för skol- och fritidsområde respektive 
bostadsområde Rosenberg/Bälteberga inkom synpunkter från Trafikverket om 
en säkrare passage över korsningen Södra Ringvägen(Lv193)/Stallängsvägen
Diskussioner har förts med Trafikverket där man redovisat olika ståndpunkter 
om byggande, ansvar, kostnader och tidplaner.
En möjlig ansats för att till 2020 åstadkomma en lösning vore att kommunen 
bygger och bekostar under bevakning av Trafikverket. Ett av trafikverket 
framtaget förslag till medfinansieringsavtal och bevakningsuppdrag ligger nu 
för handen. Trafikverket önskar denna överenskommelse undertecknad och 
returnerad senast under Juni månad.
I avtalet framförs många kloka synpunkter, en del är trots allt partsinlagor för 
att motivera kommunens stora ekonomiska åtagande enligt Trafikverket 
såsom ” Åtgärden genomförs med anledning av kommunal detaljplanering, 
vilket motiverar att kommunen finansierar åtgärden till fullo.”
Här får sägas att redan tidigare ligger mångt större bostadsområden, 
skolanläggningar och fritidsanläggningar på sydöstra sidan Lv193 som 
Tidavallen, Ishallen, Tennishall, Stensiken, Södra Hellidsområdet, 
Hökensåsskolan, Hellidsberget med mera.
Södra Ringvägen var samtidigt tidigare en kommunalt hållen väg (fram till 
2003-2004) då Vägverket insåg att densamma utgjorde förbindelse mellan 
Falköping och Hjo, primär länsväg 193 och övertog ansvaret för densamma.
Oavsett kan det nu vara lämpligt att kommunen erhåller möjlighet lösa en 
fråga för allas fromma via detta avtal.
I avtalet stipuleras bland annat att kommunen bekostar Trafikverket 
bevakningsuppdrag bedömt till 400 000 kr. En tidig uppskattning av detta samt 
projektering och byggande bedöms till ca 3 milj.kr.
I det fall man enligt väglagen skulle komma fram till att det inte är möjligt för 
kommunen att driva och bygga faller även detta avtal.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Förslag till medfinansiering avseende ny 

cirkulationsplats väg 193 – Stallängsvägen, teknisk chef Kjell Jonsson, 
2018-04-24

 Medfinansieringsavtal – bevakningsuppdrag gällande ny 
cirkulationsplats i korsningen mellan väg 193 och Stallängsvägen

 Bilaga 1 (ritning)

Förslag till beslut
     -   Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna liggande 
         medfinansieringsavtal och bevakningsuppdrag samt om detta fullföljs av 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-03
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

          båda parter anslå 3 miljoner ur investeringsreserven med 
          projekteringsstartstart under hösten 2018.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå 

kommunstyrelsen besluta godkänna liggande medfinansieringsavtal 
och bevakningsuppdrag samt om detta fullföljs av båda parter anslå 
3 miljoner ur investeringsreserven med projekteringsstartstart under 
hösten 2018.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Ärendenummer
Trafikverket TRV 2018/39438

Medfinansieringsavtal– bevakningsuppdrag gällande ny 
cirkulationsplats i korsningen mellan väg 193 och Stallängsvägen, 
Tidaholms kommun

Detta avtal avser planbeslut, projektering och produktion av en åtgärd och innefattar:
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller
- får i uppdrag att genomföra åtgärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande:

§1 Parter

Trafikverket, region Väst, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket
Tidaholms kommun, org.nr 212000-1736, 522 83 Tidaholm, nedan Kommunen

§2 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal:

Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. 
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur. 

Tillägg: De förbättringar/anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen utöver det 
som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till 
statlig infrastruktur. 

§3 Syfte och bakgrund

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärden.

Avtalet avser bevakning av framtagande av underlag för ställningstagande om vägplan, samt i nästa 
steg, beroende av utfallet av ställningstagandet, av projektering och produktion av en ny 
cirkulationsplats i korsningen mellan väg 193 (Södra Ringvägen) och Stallängsvägen, se ungefärlig 
planerad utformning i bilaga 1. 

Åtgärden genomförs med anledning av Kommunens planering för en utbyggnad av skola, förskola, 
idrottshall och ny bostadsbebyggelse enligt förslagen till Detaljplan för Siggestorp 3:1 och 4:1 
”Rosenberg” (antagen av Tidaholms kommunfullmäktige 2018-03-26) samt Detaljplan för del av 
Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg” (antagande planeras ske i juni 2018).

Den planerade kommunala utbyggnaden kommer att leda till en påtagligt ökad trafikbelastning i 
korsningen samt krav på säkra skolvägar till och från området. Den planerade cirkulationsplatsen 
bedöms skapa en godtagbar framkomlighet och trafiksäkerhet, för bland annat den ökade mängd 
oskyddade trafikanter som genomförandet av detaljplanerna innebär. 
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Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i korsningen
Ökad framkomlighet på Stallängsvägen

Åtgärden genomförs med anledning av kommunal detaljplanering, vilket motiverar att kommunen 
finansierar åtgärden till fullo.

Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är 
Riskanalys skolvägar till och från Rosenbergsskolan, Tidaholms kommun, 2017-11-10
Trafikåtgärd Cirkulationsplats väg 193- Stallängsvägen, Tidaholms kommun, 2018-02-22

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan 
för åtgärden

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden.

§5 Beskrivning av åtgärder

Avtalet avser åtgärder i anläggning som Trafikverket äger och ansvarar för. Objektet omfattar 
ombyggnad av befintlig korsning mellan väg 193 och Stallängsvägen till en cirkulationsplats med gång- 
och cykelpassage över väg 193, samt erforderliga anpassningar av till exempel gång- och cykelvägen 
längs väg 193 och infarten till en parkeringsplats, se ungefärlig planerad utformning på bilaga 1.

Som första åtgärd ska Kommunen ta fram ett underlag för Trafikverkets ställningstagande om 
ombyggnaden innebär byggande av väg enligt 10 § väglag (1971:948). Om ställningstagandet som följer 
innebär att ombyggnaden är att anse som byggande av väg enligt väglagen och att en vägplan därmed 
behöver upprättas, ska parterna teckna ett nytt avtal avseende ombyggnaden. Parternas avsikt är att 
Trafikverket i ett sådant fall både ska upprätta vägplanen och ansvara för utförandet av ombyggnaden.

I det fall ställningstagandet innebär att ombyggnaden inte är att anse som byggande av väg enligt 
väglagen, är parterna överens om att Kommunen ska ansvara för utförandet av ombyggnaden. 
Kommunens ansvar för utförandet av en åtgärd i statlig anläggning motiveras dels av att det då passar 
tidsmässigt i Kommunens planering, dels av att Kommunen ändå ska göra omfattande åtgärder i 
kommunal väganläggning både inom planerat utbyggnadsområde och på Stallängsvägen som ansluter 
till utbyggnadsområdet och cirkulationsplatsen. Se även punkt 6 under Kommunens ansvar i §7 nedan.

Trafikverket ska genom en bevakande projektledare följa och granska Kommunens arbete och 
åtaganden enligt detta avtal. Den bevakande projektledaren kommer även att fungera som 
Trafikverkets kontaktperson för alla frågor rörande åtgärderna enligt detta avtal.

Avtalet omfattar följande åtgärder:

Åtgärder i den statliga infrastrukturen

Åtgärd 1 Kommunens framtagande av underlag för ställningstagande om åtgärd 3 nedan innebär 
byggande av väg enligt väglagen, det vill säga om vägplan behöver upprättas eller inte. 
Trafikverket ansvarar för själva ställningstagandet.

Åtgärd 2 Trafikverkets bevakning av åtgärd 1 och, om vägplan inte behöver upprättas, av åtgärd 
3.

Om vägplan inte behöver upprättas:
 

Åtgärd 3 Kommunens projektering och byggande av cirkulationsplats i korsningen mellan väg 
193 och Stallängsvägen.
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§6 Finansiering

Kostnaden för Trafikverkets bevakningsuppdrag, åtgärd 2, har preliminärt uppskattats till 400 000 kr 
i prisnivå augusti 2017. Kostnaderna för åtgärd 1 och åtgärd 3 ska Kommunen redovisa för 
Trafikverket i samband med respektive åtgärds färdigställande, så att Trafikverket kan göra en korrekt 
invärdering av den nya statliga anläggningen i anläggningsregistret.

Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan: 

 

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 
(tkr)

TRV 
NTP

TRV LTP Kommunen Summa

1 Framtagande av underlag för 
ställningstagande om vägplan

Kommunen 100%

2 Bevakning av åtgärd 1 och, om 
ej vägplan behövs, åtgärd 3

Trafikverket 400 100%

3 Projektering och byggande av 
cirkulationsplats (om ej 
vägplan behövs)

Kommunen 100%

100%

Finansiär

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

SUMMA

Medfinansieringen till den statliga anläggningen utgörs av den totala slutliga kostnaden för alla 
åtgärderna (1-3).

Kommunen ska i och med rekvisition betala den faktiska kostnaden för åtgärd 2 till Trafikverket (se 
vidare §9).

I kostnaden för åtgärd 2 ingår utöver kostnaden för den bevakande projektledaren även kostnader för 
övrig personal som behöver involveras i bevakningsuppdraget, till exempel administrations- och 
specialiststöd.

Grundutförande och tillägg
Åtgärderna 1-3 utgör tilläggsåtgärder till statlig anläggning. Medfinansieringen för tilläggsåtgärderna 
motiveras av att den ökade framkomligheten och ökade säkerheten för oskyddade trafikanter, som 
åtgärderna medför, behövs på grund av de nya detaljplanerna.

§7 Ansvarsfördelning

Följande ansvarsfördelning gäller för åtgärderna:

Trafikverkets ansvar
1. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas för det som Trafikverket ansvarar för enligt nedan.
2. Trafikverket ska tillsätta en bevakande projektledare för utförandet av åtgärd 2 enligt §5 och §6.
3. Trafikverket ansvarar för ställningstagandet för om ombyggnaden av korsningen innebär 

byggande av väg enligt väglagen. Underlag för ställningstagandet tas dock fram av kommunen, se 
Kommunens ansvar nedan.
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4. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare av den nya statliga anläggningen enligt detta 
avtal och har det formella ansvaret för anläggningens framtida drift, underhåll och 
rekonstruktion. Se dock Särskilt om framtida drift och underhåll nedan.

Kommunens ansvar
1. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas för det som Kommunen ansvarar för enligt nedan.
2. Kommunen ansvarar för att den bevakande projektledaren kallas till erforderliga möten och får ta 

del av erforderligt material för genomförandet av bevakningsuppdraget, åtgärd 2, enligt §5 och 
§6.

3. Kommunen ska ta fram underlag (åtgärd 1 enligt §5 och §6) för Trafikverkets ställningstagande i 
frågan om ombyggnaden av korsningen innebär byggande av väg enligt väglagen.

4. Kommunen ansvarar för eventuella nödvändiga ändringar av gällande detaljplaner och ska vid 
behov tillhandahålla mark för utökat vägområde inom detaljplanelagt område enligt 7 § väglagen.

5. Om Trafikverkets ställningstagande innebär att en vägplan inte behöver upprättas ansvarar 
Kommunen för att utföra eller låta utföra åtgärd 3 enligt §5 och §6.

6. Kommunen ansvarar för upphandling av åtgärd 3 för Trafikverkets del enligt Trafikverkets 
uppdrag åt Kommunen. Följande gäller för upphandlingen:
Anläggningen som ska utföras enligt åtgärd 3 ska Trafikverket sedan äga och vara huvudman för. 
Då Kommunen genomför åtgärder i anslutande kommunal anläggning och parternas 
anläggningar i stor utsträckning är integrerade med varandra, är det ansvarsmässigt och 
säkerhetsmässigt nödvändigt att en och samma entreprenör utför både den statliga och 
kommunala anläggningen. Trafikverket uppdrar därför genom förhandlad upphandling utan 
föregående annonsering enligt 6 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling åt Kommunen att 
genomföra upphandlingen av åtgärd 3 (med tillämpning av LOU) och i övrigt agera byggherre för 
entreprenaden.

7. Kommunen ansvarar för att alla handlingar som berör statlig väg ska tillställas, granskas och 
godkännas av Trafikverket. Även andra åtgärder som kan påverka förhållandena på statlig väg ska 
ske i samråd med Trafikverket.

8. Kommunen har såsom byggherre arbetsmiljöansvar och ansvarar för egengranskning och 
egenkontroll.

9. Vid utförandet av åtgärd 3 ansvarar Kommunen för att Trafikverkets krav och råd för arbete på 
väg efterlevs.

10. Kommunen ansvarar för att dialog förs med Västtrafik.
11. Kommunen ansvarar för slut- och övertagandebesiktning samt garantibesiktning.
12. Trafikverket ska erbjudas möjlighet att delta vid slutbesiktningen och övertar den ombyggda 

statliga anläggningen efter godkänd besiktning och överlämnande av handlingar enligt punkt 15 
nedan.

13. Garantitider enligt AB 04 kap 4 § 7 ska gälla för arbete och material. Kommunen ska kalla till 
garantibesiktning vid garantitidens utgång. 

14. Kommunen åtar sig och bekostar åtgärdandet av eventuella brister noterade vid besiktningarna.
15. Kommunen ansvarar för att lämna dokumentation gällande statlig anläggning till Trafikverket. 

Detta ska ske i form av förvaltningshandlingar levererade enligt Trafikverkets rutiner och 
anvisningar. Dessa inkluderar bland annat relationshandlingar där alla ändringar som gjorts 
under byggtiden ska framgå. Handlingar överlämnas både i pappersform och i digital form i 
filformaten dwg och pdf. Kommunen ansvarar även för att den nya anläggningen införs i NVDB.

16. Kommunen ansvarar för att den statliga anläggningen är färdigställd innan verksamheter börjar 
bedrivas eller inflyttning sker i de nya detaljplaneområdena.

Särskilt om framtida drift och underhåll

Trafikverket har det formella ansvaret för framtida drift och underhåll av den nya statliga 
anläggningen. Dock kan det av praktiska skäl vara lämpligt att kommunen inom statligt vägområde 
sköter en begränsad del av driften. Det kan till exempel handla om passagen för oskyddade trafikanter 
eller om att Kommunen har särskilda önskemål om gestaltningen av ytan inuti cirkulationen och 
därför ska sköta den. Vid behov ska ett särskilt driftavtal tecknas mellan parterna.
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§8 Hantering av kostnadsförändringar

Om Trafikverket under arbetets gång bedömer att kostnaden för bevakningsuppdraget (åtgärd 2) 
kommer att överstiga 30 % av den uppskattade kostnaden enligt §6, efter att hänsyn tagits till 
kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar, ska Trafikverket informera 
Kommunen och en särskild ekonomisk avstämning hållas mellan parterna. 

§9 Betalning

Trafikverket har rätt att löpande rekvirera medfinansieringen för bevakningsuppdraget. 
Till rekvisitionerna bifogas utdrag från Trafikverkets ekonomisystem. 

Rekvireringen adresseras till:
Xxxx
Xxxx

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna beslutar i 
särskild ordning.

§11 Tidplan 

Projektet beräknas påbörjas under år 2018.

§12 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning av att:  

1. båda parter undertecknat avtalet senast 2018-06-30
2. att Kommunens beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet senast 2018-06-30
3. att minst en av de två berörda detaljplanerna (”Rosenberg” respektive ”Södra Rosenberg”) 

vinner laga kraft.

Enligt vad som framgår av §5 ska parterna träffa ett nytt avtal om en vägplan behöver upprättas.

§13 Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att vara 
giltiga.

Trafikverket ska ha rätt att, på samma grund som Kommunen såsom byggherre, stoppa pågående 
entreprenad om företrädare för Trafikverket (projektledare eller byggledare) vid tillsyn upptäcker 
brister i utförandet som kan medföra risk för skada eller olycka. Denna rättighet ska Kommunen i 
kontrakt eller på annat sätt meddela utsedd entreprenör innan arbeten påbörjas.

Risk och hantering av skador ska regleras mellan parterna och krav ska ställas på att entreprenören 
uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd.

§14 Tvist

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk 
lag.
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Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

För Trafikverket För Tidaholms kommun

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

________________________ ________________________
Bengt Rydhed
Tf Regional direktör

Bilaga

1. Föreslagen utformning (diskussionsunderlag) – Cirkulationsplats Väg 193 (Södra Ringvägen) 
– Stallängsvägen, daterad 2018-02-13
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-24

Ärendenummer
2018/103 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Förslag till medfinansiering avseende ny 
cirkulationsplats väg 193 - Stallängsvägen

Ärendet
Förslag på säkrare trafiklösning med anledning av detaljplanearbete och 
exploatering Rosenbergsområdet.

Beslutsunderlag
 Medfinansieringsavtal – bevakningsuppdrag gällande ny 

cirkulationsplats i korsningen mellan väg 193 och Stallängsvägen
 Bilaga 1 (ritning)

Utredning
Under framtagande av detaljplanerna för skol- och fritidsområde respektive 
bostadsområde Rosenberg/Bälteberga inkom synpunkter från Trafikverket om 
en säkrare passage över korsningen Södra Ringvägen(Lv193)/Stallängsvägen
Diskussioner har förts med Trafikverket där man redovisat olika ståndpunkter 
om byggande, ansvar, kostnader och tidplaner.
En möjlig ansats för att till 2020 åstadkomma en lösning vore att kommunen 
bygger och bekostar under bevakning av Trafikverket. Ett av trafikverket 
framtaget förslag till medfinansieringsavtal och bevakningsuppdrag ligger nu 
för handen. Trafikverket önskar denna överenskommelse undertecknad och 
returnerad senast under Juni månad.
I avtalet framförs många kloka synpunkter, en del är trots allt partsinlagor för 
att motivera kommunens stora ekonomiska åtagande enligt Trafikverket 
såsom ” Åtgärden genomförs med anledning av kommunal detaljplanering, 
vilket motiverar att kommunen finansierar åtgärden till fullo.”
Här får sägas att redan tidigare ligger mångt större bostadsområden, 
skolanläggningar och fritidsanläggningar på sydöstra sidan Lv193 som 
Tidavallen, Ishallen, Tennishall, Stensiken, Södra Hellidsområdet, 
Hökensåsskolan, Hellidsberget med mera.
Södra Ringvägen var samtidigt tidigare en kommunalt hållen väg (fram till 
2003-2004) då Vägverket insåg att densamma utgjorde förbindelse mellan 
Falköping och Hjo, primär länsväg 193 och övertog ansvaret för densamma.
Oavsett kan det nu vara lämpligt att kommunen erhåller möjlighet lösa en 
fråga för allas fromma via detta avtal.
I avtalet stipuleras bland annat att kommunen bekostar Trafikverket 
bevakningsuppdrag bedömt till 400 000 kr. En tidig uppskattning av detta samt 
projektering och byggande bedöms till ca 3 milj.kr.
I det fall man enligt väglagen skulle komma fram till att det inte är möjligt för 
kommunen att driva och bygga faller även detta avtal.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

Barnrättsbedömning
Barnrättsperspektivet har beskrivits i detaljplanearbetet. En säkrare 
trafiklösning syftar just till en säkrare trafiklösning för bland andra barn och 
unga.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna liggande 
medfinansieringsavtal och bevakningsuppdrag samt om detta fullföljs av båda 
parter anslå 3 miljoner ur investeringsreserven med projekteringsstartstart 
under hösten 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-03
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/104

§ 56 Beslut angående Riktlinje Markanvisning

Sammanfattning av ärendet
Förslag till Markanvisning, riktlinjer och lagkrav har upprättats.

I det fall en kommun avser avisa mark till olika exploatörer och intressenter till 
skillnad från ett direkt försäljningsförfarande skall riktlinjer för markanvisningar 
antas, SFS 2014:899.

En markanvisning ger en intressent möjlighet att för ett anvisat område utreda 
exploatering och intresse som övergår i ett bindande marköverlåtelseavtal 
inom en stipulerad tid.

Inför planläggning av Rosenbergsområdet har miljö- och byggkontor 
respektive tekniska kontoret diskuterat möjligheten till anvisning av mark till 
annat än enskilda villatomter på delar av området. Plansidan har i detta 
sammanhang tagit fram ett förslag till riktlinje för markanvisning.

Kommunen föreslås anta dessa riktlinjer för markanvisning och tillstyrkas av 
berörda nämnder, teknisk nämnd, miljö- och byggnämnd samt 
kommunstyrelse.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Riktlinje Markanvisning”, teknisk chef Kjell Jonsson, 

2018-04-25
 Riktlinje Markanvisning

Förslag till beslut
      -     Föreslå tekniska nämnden tillstyrka antagandet av riktlinjen och 
            översända densamma till miljöbyggnadsnämnden samt därefter till 
            kommunstyrelsen för beslut.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att tillstyrka antagandet av riktlinjen och översända densamma till 
miljöbyggnadsnämnden samt till kommunstyrelsen för beslut.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-25

Ärendenummer
2018/104 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Riktlinje Markanvisning

Ärendet
Markanvisning, riktlinjer och lagkrav

Beslutsunderlag
 Riktlinje Markanvisning

Utredning
I det fall en kommun avser avisa mark till olika exploatörer och intressenter till 
skillnad från ett direkt försäljningsförfarande skall riktlinjer för markanvisningar 
antas, SFS 2014:899.
En markanvisning ger en intressent möjlighet att för ett anvisat område utreda 
exploatering och intresse som övergår i ett bindande marköverlåtelseavtal 
inom en stipulerad tid.
Inför planläggning av Rosenbergsområdet har miljö- och byggkontor 
respektive tekniska kontoret diskuterat möjligheten till anvisning av mark till 
annat än enskilda villatomter på delar av området. Plansidan har i detta 
sammanhang tagit fram ett förslag till riktlinje för markanvisning.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms ej i direkt mening beröra barn. Dessa hänsyn tas generellt i 
översiktsplan respektive detaljplanearbetet.

Utredningens slutsatser
Kommunen föreslås anta dessa riktlinjer för markanvisning och tillstyrkas av 
berörda nämnder, teknisk nämnd, miljö- och byggnämnd samt 
kommunstyrelse.

Förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden tillstyrka antagandet av riktlinjen och översända 
densamma till miljöbyggnadsnämnden samt därefter till kommunstyrelsen för 
beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-03
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/70

§ 57 Beslut angående förfrågan om köp av mark del av Dalslund 
1:1

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har översänt en förfrågan om markköp del av Dalslund 1:1. 
Syftet är att bygga en mindre hästgård på den aktuella marken och bosätta sig 
på denna.

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-06-08. 

Fastigheten utgör en del av Hellidsbergets naturområde. Diskussioner har 
tidigare förts huruvida delar av detta område bör bli föremål 
detaljplaneläggning och exploatering i olika delar. Att sälja av fastigheter som 
kan komma att bli berörda av denna planering vore att föregripa och begränsa 
framtida möjligheter i detta avseende.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Förfrågan om markköp del av Dalslund 1:1, teknisk 

chef Kjell Jonsson, 2018-04-25
 Tjänsteskrivelse ”Intresse av att köpa Dalslund 1:1”, 

kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-03-09
 Förfrågan om markköp, 2018-02-25

Förslag till beslut
      -    Tekniska nämnden föreslås förorda kommunstyrelsen avslå begäran 
           om förvärv av fastigheten ifråga.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att förorda kommunstyrelsen avslå begäran om förvärv av fastigheten 
ifråga.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-09

Ärendenummer
2018/96 Tekniska nämnden

 
Elin Eklöf    
0502-60 64 47
elin.eklof@tidaholm.se

Intresse av att köpa Dalslund 1:1

Ärendet
Richard Bergström och Josefine Johansson har inkommit med en förfrågan 
gällande markköp. De ämnar bygga en mindre hästgård på marken och 
bosätta sig på denna.  

Innan ärendet behandlas av kommunstyrelsen vore det värdefullt om tekniska 
nämnden, som berörs av ärendet, lämnar sina synpunkter.

Yttrandet från nämnden ska, utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn 
på ärendet, även innehålla en rekommendation om hur kommunstyrelsen bör 
besluta i ärendet. 

Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2018-06-08.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-25

Ärendenummer
2018/70 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Förfrågan om markköp del av Dalslund 1:1

Ärendet
Kommunstyrelsen har översänt en förfrågan om markköp del av Dalslund 1:1. 
Syftet är att bygga en mindre hästgård på den aktuella marken och bosätta sig 
på denna.

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-06-08. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Intresse av att köpa Dalslund 1:1”, 

kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-03-09
 Förfrågan om markköp, 2018-02-25

Utredning
Fastigheten utgör en del av Hellidsbergets naturområde. Diskussioner har 
tidigare förts huruvida delar av detta område bör bli föremål 
detaljplaneläggning och exploatering i olika delar. Att sälja av fastigheter som 
kan komma att bli berörda av denna planering vore att föregripa och begränsa 
framtida möjligheter i detta avseende.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms i detta skede ej i direkt mening beröra barn

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås förorda kommunstyrelsen avslå begäran om 
förvärv av fastigheten ifråga.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-03
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/81

§ 58 Beslut angående remiss av medborgarförslag om belysning 
vid grusväg Hellidsberget

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden remitterat ett 
medborgarförslag angående önskemål om belysning på grusvägen utmed 
Hellidsberget (mellan Hjovägen och Hellidsvägen). 

Under de senaste säkert 20 åren har det framförts om önskemål om belysning 
och upprustning av gångvägen ifråga. Belysta gångvägar finns i 
bostadsområdet som kan användas för transport till skola. Däremot skulle som 
medborgarförslaget beskriver belysning och upprustning vara till gagn för 
både fritidsaktiviteter och som alternativ skolväg.

Det medför förutom investeringskostnad även en utökad kostnad för drift och 
underhåll. Detta är något som kommunfullmäktige får ta ställning till i 
kommande budgetfördelningar. För att utreda effekterna socialt, trafikmässigt 
och ekonomiskt bör i så fall en förstudie utföras.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Remiss av medborgarförslag – Belysning vid grusväg 

Hellidsberget, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-04-25
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 20/2018, ”Beslut om remiss 

av medborgarförslag – Belysning vid grusväg hellidsberget”, 
2018-02-21

 Medborgarförslag från Per Danielsson om belysning på grusvägen 
utmed Hellidsberget, 2017-12-18

 Kommunfullmäktiges beslut § 2/2018, ”Handlingar att anmäla”, 
2018-01-29

Förslag till beslut
      -    Tekniska nämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen bifalla 
           medborgarförslaget och samtidigt anslå 50 000 till en förstudie för att 
           utreda effekterna socialt, trafikmässigt och ekonomiskt.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

tekniska nämnden för ställningstagande och beslut.

Sändlista
Tekniska nämnden

52



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/36

§ 3 Handlingar att anmäla

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande punkter:

 Medborgarförslag om belysning längs med grusväg vid Hellidsberget, 
Per Danielsson. 

 Fråga av Peter Friberg (M) ställd till Bengt Karlsson (S), ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden. Frågan avser bakgrunden till bytet av stolar 
i biblioteket mot nya.

Bengt Karlsson (S) förklarar bakgrunden till bytet.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att:

- hänskjuta medborgarförslaget från Per Danielsson till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

- frågan från Peter Friberg (M) är besvarad.
- Lämna punkten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/382

§ 20 Beslut om remiss av medborgarförslag- Belysning vid 
grusväg Hellidsberget

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och medborgarförslag om inte kommunfullmäktige har beslutat 
om annat.

Kommunstyrelsen antog 2016-06-08 riktlinje om beredning av motioner och 
medborgarförslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som 
står i riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och 
medborgarförslag.

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har 
fått en motion eller ett medborgarförslag skickat till sig på remiss och som 
ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på 
motionen/medborgarförslaget. Yttrandet ska inkludera information som är 
viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa 
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det 
förslag till beslut som lämnas.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om belysning vid grusväg 

Hellidsberget, sekreterarmöte Elin Eklöf, 2018-02-08
 Medborgarförslag från Per Danielsson om belysning på grusvägen 

utmed Hellidsberget, 2017-12-18

Förslag till beslut
- Förvaltningen väljer att inte lämna något förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet beslutar att remittera frågan till tekniska nämnden.

Sändlista
Tekniska nämnden 
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-25

Ärendenummer
2018/81 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Remiss av medborgarförslag - Belysning vid 
grusväg Hellidsberget

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden remitterat ett 
medborgarförslag angående önskemål om belysning på grusvägen utmed 
Hellidsberget (mellan Hjovägen och Hellidsvägen). 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 20/2018, ”Beslut om remiss 

av medborgarförslag – Belysning vid grusväg hellidsberget”, 
2018-02-21

 Medborgarförslag från Per Danielsson om belysning på grusvägen 
utmed Hellidsberget, 2017-12-18

 Kommunfullmäktiges beslut § 2/2018, ”Handlingar att anmäla”, 
2018-01-29

Utredning
Under de senaste säkert 20 åren har det framförts om önskemål om belysning 
och upprustning av gångvägen ifråga. Belysta gångvägar finns i 
bostadsområdet som kan användas för transport till skola. Däremot skulle som 
medborgarförslaget beskriver belysning och upprustning vara till gagn för 
både fritidsaktiviteter och som alternativ skolväg.
Det medför förutom investeringskostnad även en utökad kostnad för drift och 
underhåll. Detta är något som kommunfullmäktige får ta ställning till i 
kommande budgetfördelningar. För att utreda effekterna socialt, trafikmässigt 
och ekonomiskt bör i så fall en förstudie utföras.

Barnrättsbedömning
Någon barnrättsbedömning avses ej göras i detta skede av ärendet

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen bifalla 
medborgarförslaget och samtidigt anslå 50 000 till en förstudie för att utreda 
effekterna socialt, trafikmässigt och ekonomiskt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-03
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/111

§ 59 Beslut angående begäran om yttrande över detaljplan för 
Fjalar 5

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har översänt begäran om yttrande över 
detaljplan för Fjalar 5, Tidaholms tätort.

Samrådstiden är från den 27 april till och med den 18 maj 2018. Eventuellt 
yttrande ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 18 maj 
2018.

Detaljplanens tidigare syfte som allmänt ändamål, tingshus, polisstation etc 
har spelat ut sin roll. En planändring som medger ett bättre utnyttjande är att 
föredra. Planarbetet skall ske i samråd med nuvarande ägare och 
verksamhetsutövare. Att anlägga rivningsförbud skall bara tas till i väldigt 
speciella fall då det kan verka menligt på fastighetens användning och kan 
utgöra grund för ekonomiska anspråk.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttranden över detaljplan för Fjalar 5, 

Tidaholms tätort, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-04-27
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttranden över detaljplan för Fjalar 5, 

Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län, 
planarkitekt Marie Bengtzon, 2018-04-25

 Samrådshandling planbeskrivning
 Samrådshandling plankarta
 Trafikbullerutredning

Förslag till beslut
      -     Utöver synpunkter på eventuellt rivningsförbud finns i övrigt inget att 
            erinra

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att utöver synpunkter på eventuellt rivningsförbud finns i övrigt inget att 
erinra

Sändlista
Tekniska nämnden
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From:                                 Marie Bengtzon
Sent:                                  27 Apr 2018 12:56:00 +0200
To:                                      Skanova-remisser-goteborg@skanova.se;trafikverket@trafikverket.se;Kultur- o 
fritidskontoret;Siv Strand;Mattias Andersson;Peter Lerge;kundservice@vattenfall.com;Ulf 
Karlander;registratorvtm@vasttrafik.se;samhallsskydd@falkoping.se;Malin 
Gustafsson;skaraborg@hyresgastforeningen.se
Subject:                             SAMRÅD - Detaljplan för Fjalar 5 ”Tingshuset”, Tidaholms tätort, Tidaholms 
kommun, Västra Götalands län.
Attachments:                   Samrådshandling_Planbeskrivning Fjalar 5_20180417.pdf, 
Samrådshandling_Plankarta_Fjalar5_20180416.pdf, Trafikbullerutredning_Dp Fjalar 
Tidaholm_180326.pdf, Tjänsteskrivelse Samråd övriga.pdf

Översänder upprättade planhandlingar för samråd gällande:
 
Detaljplan för Fjalar 5 ”Tingshuset”, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun
 
Samrådstiden är 27 april till och med 18 maj 2018. 
 
Den 7 maj bjuds allmänheten in till ett öppet samrådsmöte där man ges möjlighet att diskutera och få 
information om detaljplanen. Mötet äger rum i Tidaholms stadshus (Torggatan 26 A) kl 17:00. Ingen 
föranmälan krävs.
 
Sändlista:
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafikverket Region Väst
Skanova
Vattenfall Eldistribution AB
Bredband Östra Skaraborg
Västtrafik AB Skövde
Hyresgästföreningen Skaraborg
Kommunala nämnder, bolag och råd: 
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Tidaholms Energi Bolag AB
Tidaholms Bostadsbolag AB
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
Folkhälsorådet
 
 
 
Marie Bengtzon
Planarkitekt
Miljö- och byggkontoret
 
0502-60 60 30 
------------------------------------------
Tidaholms kommun
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
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    Dnr MBN 2014/203 
 

 

 

Detaljplan för Fjalar 5  
Tidaholms centralort, Tidaholms kommun 
Västra Götalands län 

 

 
 

Plan- och genomförandebeskrivning 
SAMRÅDSHANDLING 
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PLANHANDLINGAR 
Planhandlingarna omfattar plankarta i skala 1:400 med planbestämmelser samt denna plan- och 
genomförandebeskrivning 
Fastighetsförteckning finns tillgänglig på miljö- och byggkontoret. 
 

Bilagor: 
 1. Behovsbedömning i form av checklista 
 2. Trafikbullerutredning 
 
Plankartan med bestämmelser är juridiskt bindande och anger vilka områden som ska vara 
allmän platsmark och vilken mark som ska vara kvartersmark. Plankartan anger även hur 
bebyggelsen får utformas och utgör underlag vid bygglovgivning. 
Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av plankartan och ge vägledning vid 
bygglovgivning och tillstånd. Beskrivningen är inte juridiskt bindande. 

 
                                                                             

SAMMANFATTNING 
Detaljplanen upprättas enligt den planprocess som styrs av plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). Detaljplanen handläggs med standardförfarande.  

Planen syftar till att ändra användningen för det f.d. tingshuset i Tidaholm från allmänt ändamål 
till bostäder och centrumändamål.  

 

 

  
 
 
  

63



4(12) 
 

 
 

 

 

PLANBESKRIVNING  
 
PLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att ändra användningen från allmänt ändamål till 
bostäder och centrumändamål inom fastigheten Fjalar 5, Tidaholms kommun. 
 
Planförslaget innefattar: 

• Byggrätt för bostadsändamål på planområdet.  
• Rivningsförbud för f.d. tingshuset. 
• Varsamhetsbestämmelser införs för viktiga karaktärsdrag 

 
Bebyggelse 
Det befintliga byggnaden på fastigheten kommer att bevaras och renoveras. Möjligheten att 
bedriva centrumverksamhet, kontor eller bostadsändamål tillskapas. 

Bakgrund 
2004 köptes fastigheten av Fjuks fastigheter AB.  Fram till ca 2013 användes byggnaden delvis 
som polisstation. 

 

 
Planområdets ungefärliga läge.  

 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 

En behovsbedömning har tagits fram för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 kap. 34 § 
och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Tidaholms kommun bedömer att genomförandet av denna 
detaljplan inte innebär en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och 
miljöbalken, därmed behöver en miljökonsekvensbeskrivning inte tas fram. 
Behovsbedömningen är inskickad till länsstyrelsen i mars 2018, vilka delar kommunens 
bedömning om att planen inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. 
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PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet omfattar ca 1500 m2 och är beläget i Tidaholms centrum. Norrut avgränsas 
planområdet av Rådhusgatan, österut av Norra Kungsvägen. Söderut och västerut avgränsas 
området av fastigheterna Fjalar 2 och 3.  

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattas av fastigheten Fjalar 5 som ägs av Fjuks fastigheter AB. 

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Fördjupad översiktsplan Tidaholms stadsbygd 2020 
Framtidsplan 2020, fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd antogs av 
kommunfullmäktige december 2009. Planen ska fungera som en vision för framtida mark- och 
vattenanvändning och utgöra ett kunskapsunderlag för olika sektorer samt vara vägledande och 
fungera som ett verktyg i kommunens arbete med program, detaljplaner, bygglov och etableringar. 
I den fördjupade översiktsplanen finns det f.d. tingshuset omnämnt  som en av de byggnader som 
”idag är viktiga inslag i stadsmiljön och är goda exempel på att näringslivet tog ett stort ansvar 
för att utveckla en stad. Byggnaderna ger även staden dess identitet, ett särdrag som 
Tidaholm är ensamma om i delregionen Skaraborg.” Byggnaden nämns också som ett av de 
byggnader som ”är av kulturhistoriskt värde där ett högt bevarandeskydd skall eftersträvas.” 
  
Bostadsstrategiskt program 

Miljö- och byggnadsnämnden fick 2013-11-06 § 99 kommunstyrelsens uppdrag att ta fram ett 
bostadsstrategiskt program. I arbetet med det bostadsstrategiska programmet togs en marknads- 
och behovsanalys fram som visar på att efterfrågan på lägenheter i centrala Tidaholm är stor. 
 
Detaljplaner 
För området gäller stadsplan S30, Stadsplan för Tidaholm från 1958, som på aktuell yta anger 
allmänt ändamål. Genomförandetiden har gått ut. 

 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 
Miljö- och byggnadsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2014-11-12 § 118 att ta fram 
en ny detaljplan för Fjalar 5 med syfte att möjliggöra ändring  till en markanvändning som tas 
fram i dialog med fastighetsägaren. 

 

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR  
Natur, mark och vegetation  
Marken inom planområdet utgörs av redan ianspråktagen mark. Marken är huvudsakligen 
flackt och utan nivåskillnader. Planområdet bedöms inte innehålla några naturvärden, förutom 
de träd som finns längs Rådhusgatan.  

65



6(12) 
 

 
 

 

 

 

Befintlig markanvändning 

Fastigheten har idag en byggnad som till största del står oanvänd. Det har tidigare använts som 
tingshus och polisstation. 

 

Historik 

Tidaholms före detta tingshus är uppfört 1904 efter ritningar av arkitekt F. A Wahlström. Den 
tre våningar höga byggnaden (inklusive inredd vind) är uppförd i tegel och ligger i hörnet 
Norra Kungsvägen och Rådhusgatan i centrala Tidaholm. Byggnaden ändrade 1973 funktion då 
polismyndigheten övertog verksamhet i byggnaden.  

Vid en renovering 1960 byttes taktäckningen från svart skiffer till mörkt glaserat tegel. Vid 
samma renovering tillkom två balkonger, fönster- och dörrbyte genomfördes samt interiöra 
förändringar. Bland annat ersattes ett större rundformat fönster på tredje våningen ut mot Norra 
Kungsvägen av två mindre rektangulära fönster samt en sköld. En större tillbyggnad skedde 
1973 på byggnaden baksida i samband med att polismyndigheten flyttade in i byggnaden. Vid 
samma tidpunkt rekonstruerades den gamla tingssalen i halva sin ursprungliga bredd och 
entrédörrarna mot Norra Kungsvägen bytte placering. De bevarade dörromfattningarna, numer 
fönsteromfattningar, vittnar om entrédörrarnas ursprungliga placering. 

 

Kulturmiljö 

Tidaholms före detta tingshus utgör en sådan särskild värdefull byggnad som avses i PBL 8 kap 
13 §, vilket innebär att byggnaden anses särskild värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde kopplat till 
myndighetsutövning genom sin tidigare användning som tings- och polishus. Tidaholms före 
detta tingshus utgör ett viktigt historiskt dokument för att förstå Tidaholms utveckling från 
bruksort till industriort och slutligen stad. Byggnaden har en tidstypisk karaktär och hänsyn vid 
yttre förändringar bör ske. Invändigt har så omfattande förändringar skett att det 
kulturhistoriska värdet anses underordnat behovet av förändringar för bostadsändamål, såsom 
exempelvis ändrad planlösning, håltagningar i bjälklag och nya ytskikt.    
 

Byggnadsbeskrivning 

Tidaholms tidigare tingshus uttrycker en blandning av flera arkitektoniska stilar, vilket är ett 
vanligt förekommande stilgrepp för bebyggelse från 1900-talets början. Byggnadens karaktär 
består av släta röda tegelmurar i kryssförband med rundfog. Tegelfasaden kontrasteras genom 
mönstermurade gördel- och takgesimser samt genom accentuerade ljusa stenar runt fönster, 
blinderingar och portaler. På byggnadens västfasad finns ett omsorgsfullt utformat rosettfönster 
som leder in ljus till den rekonstruerade tingssalen. Byggnadens symmetriska fasad mot Norra 
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Kungsvägen med utvändiga entrétrappor, portaler samt två hörnrisaliter med kopparklädda 
kupoltak uttrycker byggnadens historiska myndighetsfunktion.  

Invändigt präglas byggnadens utseende av de flertalet ombyggnader och anpassningar till nya 
behov som skett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Vy av byggnaden från Rådhusgatan där gördel- och takgesimser, rosettfönster samt trädallén syns.  

Figur 2. Vy från Norra Kungsvägen över byggnadens huvudentré, samt detaljer på fönsteromfattningar och tegelfasaden med      
rundfog. 
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Rekommendationer vid framtida ändringar 

 

• Tillbyggnader, ombyggnader och övriga ändringar på fasaden utförs varsamt så att 
byggnadens karaktärsdrag bibehålls. Här spelar tegelmurarna med gesimser, 
fönstersättningen, fritrapporna och hörnrisaliterna en betydande roll för varsamheten. 

• Tillbyggnader, ombyggnader och övriga ändringar på taket utförs varsamt så att 
byggnadens karaktärsdrag bibehålls. Här spelar takens kopparbeklädnad samt takkupor 
och övriga påbyggnaders utformning och storlek en betydande roll för varsamheten.  

 
Riksintressen  
Inga riksintressen eller andra förordnanden gäller för planområdet. 
 

Arkeologi 

Området innehåller inga kända registrerade fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets 
söktjänst Fornsök. 

 

Markföroreningar  

Verksamheter inom planområdet har varit av sådan art att risken för markförorening bedöms 
som obefintlig.   

 

Luftföroreningar  

Miljökvalitetsnormerna för luft är gränsvärdesnormer och anger de gränsvärden som inte får 
överskridas, för att varken människors hälsa eller djur, växter och kulturvärden ska skadas. Det 
finns miljökvalitetsnormer för följande ämnen: kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, 
partiklar, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Dessa styrs 
genom luftkvalitetsförordning (2010:477) och till detta finns även en föreskrift från 
naturvårdsverket om kontroll av luftkvalitet (2010:8). Enligt Naturvårdsverket innehåller 
förordningen miljökvalitetsnorm av gränsvärdes- och målsättningskaraktär, samt 
miljökvalitetsnormer för fina partiklar (PM2,5). Kommunerna ansvarar liksom tidigare för att 
kontrollera flertalet miljökvalitetsnormer och underrätta Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
vid överskridande eller risk för överskridande av en miljökvalitetsnorm.  

Relevant för detaljplanen är främst MKN för kväveoxider och partiklar där trafiken är största 
föroreningskällan.  

Tidaholms kommun är medlem i Luft i Väst. De senaste mätningarna av PM 10 (partiklar) som 
genomfördes vinterhalvåret 2011/2012 visar att Tidaholms urbana luftmiljö PM 10 ligger under 
miljökvalitetsmålet, även NO2 (kvävedioxider) klarar miljökvalitetsmålet. Genomförandet i 
denna detaljplan bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för luft negativt.  
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Exploateringen av bostäder enligt planen innebär en acceptabel ökning av fordon i ett annars 
redan utbyggt område i staden.  

 

Dagvatten 
Området är anslutet till kommunala dagvattenledningar. 

 

Offentlig och kommersiell service 
Närmsta livsmedelsbutik ligger ca 100 meter från planområdet. Övrig kommunal service i form 
av bibliotek, skola, förskola, vårdcentral och folktandvård finns på gångavstånd inom 
Tidaholms tätort.  Tidaholm har goda förbindelser och kommunikationer med angränsande 
kommuner. Med buss nås Falköping och Skövde på ca 30 minuter. Från dessa orter nås 
tågtrafik med täta förbindelser till såväl Göteborg som Stockholm. 

Tidaholms resecentrum ligger ca 300 meter från planområdet, därifrån går samtliga bussar i 
Västtrafiks regi, såväl som lokala linjer inom kommunen. 

 

Trafik 
Planområdet har tillfart från Rådhusgatan och Norra Kungsvägen.   

 

Parkering 
Byggrätten medger att yta för erforderlig parkering ryms inom fastigheten. Parkeringstalet som 
kommunen brukar utgå från för bostäder är 0,8. För närvarande finns 11 st. parkeringsplatser 
inom fastigheten. 

 

BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET 
Befintlig byggnad avses bevaras. Planbestämmelse ”r1” säkerställer att byggnaden inte får 
rivas. Planbestämmelsen  ”q1” säkerställer att byggnadens karaktäristiska detaljer så som fasad- 
och takmaterial, fönstersättning, trappornas placering och hörnrisaliterna ska bibehållas. 

Prickmark säkerställer i huvudsak att den mark som idag inte är bebyggd mark inom 
detaljplanen inte får förses med byggnader. På korsmarkerade ytor får komplementbyggnader 
uppföras med högsta nockhöjd på 4 meter, om inte annan höjd anges. Innergården i söder är 
markerat med korsmark och ett exploateringstal som reglerar att maximalt 40 kvadratmeter 
komplementbyggnader får byggas. För byggrätten för huvudbyggnaden anges en maximal 
byggnadshöjd om 11 meter. Planbestämmelsen ”f1” anger att i det fall befintlig byggnad 

skulle förstöras genom olyckshändelse ska ny byggnad exteriört efterlikna den befintliga 
byggnaden. På ytan mot Rådhusgatan där det idag finns planterade träd anges planbestämmelse 
”n1”att marken inte får hårdgöras. 
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STÖRNINGAR 
Buller  
För utomhusmiljön gäller riktvärden för trafikbuller enligt förordningen om trafikbuller (2015:216). 
Vid fasad gäller högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Vid högre ljudnivåer krävs anpassningar av 
lägenheter. Den ekvivalenta ljudnivån beräknades till som högst 59 dBA då vid fasaden mot Norra 
Kungsvägen. Ljudnivån vid övriga fasader blir lägre eller betydligt lägre. 

Eftersom riktvärdet om högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknats uppfyllas behöver 
planlösningar inte anpassas till bullersituationen. Riktvärden enligt förordningen om trafikbuller 
kan därmed uppfyllas. Om en gemensam uteplats skall anordnas bör riktvärden för både ekvivalent 
och maximal ljudnivå uppfyllas. Riktvärdet kan uppfyllas på gården. 

 

 

 

Figur 3. Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer mot Norra Kungsvägen och Rådhusgatan  

Figur 4. Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer mot de skyddade sidorna in mot gården. 
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PLANENS KONSEKVENSER 

Detaljplanens föreslagna utbyggnad bedöms inte bidra till att några miljökvalitetsnormer 
överskrids och omfattar inte någon miljöfarlig verksamhet.  

Trafik och bebyggelse 
Jämfört med idag kommer några fler fordonsrörelser att belasta utfarterna mot Rådhusgatan och 
Norra Kungsvägen. Då området är centralt beläget bedöms möjligheterna att gå och cykla till 
och från området som goda och den tillkommande trafiken bedöms acceptabel.  

 

Sociala konsekvenser 
Barnperspektivet 
Barn berörs av planärendet eftersom den planerade användningen är bostadsändamål. 
Fastigheten har några ytor som inte bebyggs i planförslaget och som skulle kunna 
fungera som utemiljöer för barn, där framför allt den helprivata gårdsdelen mot söder är viktig att 
bevara. I närheten av planområdet finns rekreationsområden vilket bedöms kunna ersätta 
lekmiljöer i direkt närhet av bostäderna.  
 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering  
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. Planområdet är anslutet till befintligt vatten-, 
dagvatten- och energinät. 
 

Renhållning 
Sophämtning kan ske från Norra Kungsvägen eller Rådhusgatan. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 

Tidplan 
Detaljplanen prövas enligt reglerna för standardförfarande. Planarbetet avses i huvudsak 
bedrivas enligt nedanstående tidplan:  

Samråd  april 2018 
Granskning  juni 2018 
Antagande  september 2018 
Laga kraft  oktober 2018 

 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden 
ska detaljplanen inte ändras eller upphävas. Om det ändå sker utan fastighetsägarens 
medgivande kan kommunen bli ersättningsskyldig för t.ex. minskad eller förlorad byggrätt. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.  

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR   
 

Gemensamhetsanläggningar 

Om gemensamma behov uppstår inom kvarteret kan gemensamhetsanläggning eventuellt 
inrättas. Detta prövas i lantmäteriförrättning. 

 
Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m m 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten ansöka om ev. 
fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggning. Med ansökan följer 
lantmäterikostnader. 
 

Ansvarsfördelning 

Tidaholms Energi AB ansvarar för elledningar. 

Tidaholms kommun är huvudman för allmänna vatten- och spillvattenledningar som ligger 
inom kvartersmark.  
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Planarbetet bekostas av Fjuks fastigheter.  

 

TEKNISKA FRÅGOR 
Upprättande av ledningsrätter och servitut genomförs när exakta områden för ledningar 
fastställts i samband med exploatering om behov uppstår.  

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planförslaget har upprättats av Marie Bengtzon, planarkitekt Tidaholms kommun samt Anna 
Sundin, planarkitekt på ÅF Infrastructure AB som planförfattare.  

Tidaholms kommun 

2018-03-20 

 

 

 

Peter Lann    Marie Bengtzon                        

Miljö- och byggchef         Planarkitekt                    
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Sammanfattning 
Gamla Tingshuset i Tidaholm planeras att byggas om till bostäder. Byggnaden ligger längs 
Norra Kungsvägen och Rådhusgatan.  

För utomhusmiljön gäller riktvärden för trafikbuller enligt förordningen om trafikbuller 
(2015:216). Vid fasad gäller högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Vid högre ljudnivåer krävs 
anpassningar av lägenheter.  

Beräkningsresultatet redovisas i figurer i rapporten. Den dygnsekvivalenta ljudnivån vid 
fasad beräknades till 59 dBA (högsta värdet) vid fasad mot norra Kungsvägen. Ljudnivån 
vid övriga fasader blir lägre eller betydligt lägre. 

Eftersom riktvärdet om högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknats uppfyllas 
behöver planlösningar inte anpassas till bullersituationen. Riktvärden enligt förordningen 
om trafikbuller kan därmed uppfyllas. 

Om en gemensam uteplats skall anordnas bör riktvärden för både ekvivalent och maximal 
ljudnivå uppfyllas. Riktvärdet kan uppfyllas på gården.  
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1   Bakgrund och uppdrag 
Gamla Tingshuset i Tidaholm planeras att byggas om till bostäder. För detaljplanen skall 
det tas fram en trafikbullerutredning. 

 
Figur 1. Översikt aktuell byggnad med närliggande vägar. 

ÅF Infrastructure AB har fått i uppdrag att göra en trafikbullerutredning för detaljplanen. 

2   Underlag och förutsättningar 
Nedanstående uppgifter och underlag har erhållits: 

• För detaljplanen gäller riktvärden enligt förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (SFS 2015:216). 

• Trafikuppgifter enligt tabell 1.  
• Grundkarta i dwg  

Tabell 1. Trafikuppgifter som använts i bullerberäkningarna. Trafikuppgifter avser en 

framtida prognos1. Trafikuppgifter kommer från Tidaholm kommun. 

Väg  Trafikmängd per 

dygn ÅDT 

Andel tung 

trafik  

Skyltad 

hastighet 

Norra Kungsvägen 37304 2 % 502 km/h 

Rådhusgatan 17305 3 % 503 km/h 

Kyrkogatan Gårdsgata - - 

Torggatan Gårdsgata - - 

1. Trafikuppgifterna avser dagens trafiksituation (uppmätt 2018). Tidaholms kommun har 
inga planerade åtgärder i centrum som kommer att förändra dagens trafiksituation på 
platsen nämnvärt mot dagens. En viss befolkningsökning är att vänta över en 10-20 års 
period, men inte av såna dimensioner att det kommer att påverka en bullerbedömning för 
fastigheten. Tidaholms kommun gör bedömningen att trafiksituationen kommer att vara 
liknande dagens även om 10 år. 
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2. Skyltad hastighet 50 km/h. Enligt trafikmätning är medelhastigheten 27 km/h. 
Bullerberäkningen är gjord för 40 km/h. 

3. Skyltad hastighet 50 km/h. Enligt trafikmätning är medelhastigheten 23 km/h. 
Bullerberäkningen är gjord för 40 km/h. 

4. Ca 350 fordon per maxtimme.  

5. Ca 150 fordon per maxtimme.  

Bullerberäkningar har utförts i beräkningsprogrammet SoundPLAN ver 7.4 i enlighet med 
den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik. Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå 
från vägtrafik kan bedömas med hjälp av uppgifter i rapport 4653 från Naturvårdsverket. 
Osäkerheten beror bl.a. på avståndet från vägen och är mindre än 1 dB på 50 m avstånd 
och upp till 3 dB på 200 m avstånd.  

Den maximala ljudnivån från vägtrafik har beräknats för maxtrafiktimme mellan kl. 06-
22. Ljudnivån avser beräknad ljudnivå från den femte bullrigaste fordonspassagen under 
respektive period. Om antalet fordonspassager är färre än tio motsvarar ljudnivån det 
aritmetiska medelvärdet av passagerna (ref. Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder 
och lokaler).  

Av googlemaps streetview framgår att det är smågatsten i korsningen Norra 
Kungsvägen/Rådhusgatan. Indata har korrigerats för detta då det kan ge en något 
förhöjd ljudnivå.  

3   Riktvärden 
För detaljplanen gäller förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216 
t.o.m. SFS 2017:359). Nedan redovisas ett utdrag av aktuella delar. 

Innehåll och tillämpningsområde 

1 § I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för 
spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även 
bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. Denna 
förordning är meddelad med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken. 

Bestämmelserna i 3-8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande 
av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är 
uppfyllt 
1. vid planläggning, 
2. i ärenden om bygglov, och 
3. i ärenden om förhandsbesked 

Uttryck i förordningen 

2 § I denna förordning avses med  

bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn, buller från 
flygplatser: buller från flygtrafik vid start och landning upp till den höjd som bidrar till 
ljudnivån på marken samt rullbanefas i samband med start och landning,  

dBA: en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå. ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå 
för spårtrafik och vägtrafik, beräknad som ett frifältsvärde och som ett medelvärde per 
dygn under ett år,  

frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad,  
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maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bullrande 
fordonstypen med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde. 

Buller från spårtrafik och vägar 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 
1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
Förordning (2017:359). 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett 
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem 
gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

Kommentar: 
Enligt SFS 2015:216 gäller ljudnivåer på uteplats om sådan anordnas i anslutning till 
byggnaden. En uteplats bör därför kunna vara gemensam, exempelvis placerad på gården 
till ett flerfamiljshus.  

4   Beräkningsresultat 
Ljudnivåer i denna rapport redovisas som ekvivalenta och maximala ljudnivåer i dBA 
utomhus. Den ekvivalenta ljudnivån är en form av en genomsnittlig ljudtrycksnivå under 
en given tidsperiod. Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under en viss tid, t.ex. för 
enskilda fordonspassager. 

Beräkningsresultatet redovisas på följande sätt: 

• Dygnsekvivalent ljudnivå på fasadvyer (figur 2-5) 
• Maximal ljudnivå dagtid på fasadvyer (figur 6-9) 
• Dygnsekvivalent ljudnivå på bullerkarta i marknivå (figur 10) 
• Maximal ljudnivå på bullerkarta i marknivå (figur 11) 

Ljudnivån som redovisas på bullerkartor, på marknivå, motsvarar inte frifältsvärde 
(fasadreflexen är inkluderad framför fasad, vilket medför högre beräknade ljudnivåer än 
frifältsvärdet). Riktvärdena är angivna som frifältsvärden. 

80



 
 

RAPPORT 

750203 Dp Fjalar Tidaholm trafikbullerutredning__180326  Page 7 (12) 

 
Figur 2. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. Frifältsvärden. Grön och blå färg 

innebär att riktvärdet ≤60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad uppfylls.  

 
Figur 3. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. Frifältsvärden. Grön och blå färg 

innebär att riktvärdet ≤60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad uppfylls.  

Norra Kungsvägen 

Rådhusgatan 

Rådhusgatan 
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Figur 4. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. Frifältsvärden. Grön och blå färg 

anger att riktvärdet ≤60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad uppfylls. 

 
Figur 5. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. Frifältsvärden. Grön och blå färg 

anger att riktvärdet ≤60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad uppfylls. 

Norra Kungsvägen 

82



 
 

RAPPORT 

750203 Dp Fjalar Tidaholm trafikbullerutredning__180326  Page 9 (12) 

 
Figur 6.Beräknad maximal ljudnivå vid fasad under dagtid. Frifältsvärden. Grön färg 

innebär att riktvärdet ≤70 dBA maximal ljudnivå vid en eventuell uteplats uppfylls. 

 
Figur 7.Beräknad maximal ljudnivå vid fasad under dagtid. Frifältsvärden. Grön färg anger 

att riktvärdet ≤70 dBA maximal ljudnivå vid en eventuell uteplats uppfylls. 

Rådhusgatan 

Rådhusgatan 
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Figur 8.Beräknad maximal ljudnivå vid fasad under dagtid. Frifältsvärden. Grön färg anger 

att riktvärdet ≤70 dBA maximal ljudnivå vid en eventuell uteplats uppfylls. 

 
Figur 9.Beräknad maximal ljudnivå vid fasad under dagtid. Frifältsvärden. Grön färg anger 

att riktvärdet ≤70 dBA maximal ljudnivå vid en eventuell uteplats uppfylls. 

 

 

Norra Kungsvägen 

84



 
 

RAPPORT 

750203 Dp Fjalar Tidaholm trafikbullerutredning__180326  Page 11 (12) 

 
Figur 10. Bullerkarta visande dygnsekvivalent ljudnivå i 5 dB färgintervall 1.5 m ovan 

mark. Ej frifältsvärden. Blå färg anger att riktvärdet på en eventuell uteplats i markplan 

uppfylls. 

Figur 11. Bullerkarta maximal ljudnivå (dagtid) i 5 dB färgintervall 1.5m ovan mark. Ej 

frifältsvärden. Blå färg anger att riktvärdet för maximal ljudnivå på uteplats i markplan 

uppfylls. 
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5   Slutsatser 
Av figur 2-5 framgår att den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad beräknats bli lägre än 
riktvärdet 60 dBA. Den högsta ekvivalenta ljudnivån beräknades till 59 dBA vid fasad mot 
Norra Kungsvägen. Ljudnivån vid övriga fasader är lägre eller betydligt lägre. 

Eftersom riktvärdet om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad uppfylls behöver 
planlösningar inte anpassas till bullersituationen. 

Om gemensam uteplats skall anordnas bör riktvärdet för både ekvivalent och maximal 
ljudnivå uppfyllas. Riktvärdet uppfylls på blå ytor i figur 10 och 11. Se även kapitel 6 
nedan. 

6   Kommentar 
Det finns i dagsläget en ”skärm” på fastigheten mot Norra Kungsvägen. Denna ingår inte i 
bullerberäkningen då den inte är utförd som bullerskärm. Skärmen kan dock ändå ha viss 
effekt och det kan påverka ljudnivån så att den i verkligheten blir lägre än vad 
beräkningen visar. Det gäller främst ljudnivån i markplan (figur 10-11). 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502-60 60  17 
E-post: miljo.bygg@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2018-04-25 
 
Ärendenummer 
MBN 2014/203 Namn. 
   
Marie Bengtzon  
0502-60 60 30 
marie.bengtzon@tidaholm.se 
 
 
Begäran om yttranden över detaljplan för Fjalar 5, Tidaholms 
tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län 
 
Samråd  
Begäran om yttrande över detaljplan enligt ovan rubricerat.  
Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010/900. 
 
Samrådstiden är 27 april till och med 18 maj 2018. 
 
Eventuella yttranden önskas senast den 18 maj 2018.  
 
Handling 
Syftet med planen är att ändra gällande markanvändning från allmänt 
ändamål till bostadsändamål samt centrumverksamhet. I samband med 
ändrad användning införs skyddsbestämmelser för byggnaden. 
Området strider inte mot Fördjupad Översiktplan för Tidaholms Stadsbygd 
2009. 
 
 
 
I tjänsten 
Marie Bengtzon 
 
Bilagor 
Planbeskrivning, april 2018 
Plankarta, april 2018 
Trafikbullerutredning, mars 2018 
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-27

Ärendenummer
2018/111 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Begäran om yttranden över detaljplan för Fjalar 
5, Tidholms tätort

Ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har översänt begäran om yttrande över 
detaljplan för Fjalar 5, Tidaholms tätort.

Samrådstiden är från den 27 april till och med den 18 maj 2018. Eventuellt 
yttrande ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 18 maj 
2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttranden över detaljplan för Fjalar 5, 

Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län, 
planarkitekt Marie Bengtzon, 2018-04-25

 Samrådshandling planbeskrivning
 Samrådshandling plankarta
 Trafikbullerutredning

Utredning
Detaljplanens tidigare syfte som allmänt ändamål, tingshus, polisstation etc 
har spelat ut sin roll. En planändring som medger ett bättre utnyttjande är att 
föredra. Planarbetet skall ske i samråd med nuvarande ägare och 
verksamhetsutövare. Att anlägga rivningsförbud skall bara tas till i väldigt 
speciella fall då det kan verka menligt på fastighetens användning och kan 
utgöra grund för ekonomiska anspråk.

Barnrättsbedömning
Detta yttrande har ingen direkt påverkan avseende barnrättsbedömningar.

Förslag till beslut
Utöver synpunkter på eventuellt rivningsförbud finns i övrigt inget att erinra
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-03
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/100

§ 60 Beslut angående exploatering Rosenberg

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen för norra delen Rosenberg är nu antagen och beslut finns om 
byggande av ny F-6 skola. Exploateringskalkyl har tagits fram för etapp 1 av 
matargata för tillgänglighet och byggande av beslutad F-6 skola.
Utbyggnaden kommer att ske etappvis i takt med antagande av detaljplaner. 
Detaljplan längre in i området för utbyggnad av bostadsområde är under 
framtagande och efter förprojektering av gatuutformning, -höjder och VA 
kommer exploateringskalkyl för detta att redovisas senare.
Exploateringskalkyl har tagits fram för etapp 1 av matargata för tillgänglighet 
och byggande av beslutad F-6 skola.
Kalkylen (se beslutsunderlag) i detta skede belöper sig till ca 2.7 milj.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om exploatering Rosenberg/Bälteberga 

§ 175/2017, 2017-09-06
 Kalkyl, 2018-05-02
 Kommunstyrelsens beslut ”Beslut om exploatering 

Rosenberg/Bälteberga, § 175/2017, 2017-09-06

Förslag till beslut
      -     Tekniska nämnden föreslås godkänna föreliggande kalkyl för etapp1 
            av matargata Rosenberg för tillgänglighet och byggande av F-6 skola 
            och översända densamma till kommunstyrelsen

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

godkänna föreliggande kalkyl för etapp1 av matargata Rosenberg för 
tillgänglighet och byggande av F-6 skola och översända densamma till 
kommunstyrelsen

Sändlista
Tekniska nämnden

89



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-09-06
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2016/344

§ 175 Beslut om exploatering  Rosenberg/Bälteberga

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har hemställt om medel för exploatering av gatu- och va-
utbyggnad i området Rosenberg-Bälteberga åren 2017-2019.(Senast i beslut 
Tn § 69 2017).

Under pågående projekterings- och detaljplanearbete för området 2017 finns 
nu, enligt nämnden, förslag som ligger till grund för att kunna påbörja 
upphandling och byggande av matarled fram genom området. Denna bör 
färdigställas under höst/vinter 2017-2018 för erforderlig avverkning och 
markberedning inför byggstart våren-sommar 2018.

Nämnden hemställer om ett beslut som möjliggör att kunna påbörja arbetet 
med främst matarlederna i området under 2017.

Beslutsunderlag
 Föreliggande tjänsteskrivelse per 2017-08-10
 Tekniska nämndens beslut §69 2017 per 2017-06-15
 Tjänstskrivelse tekniska förvaltningen, teknisk chef per 2017-05-22
 Översiktlig exploateringskalkyl, Teknisk chef per 2017-08-11

Förslag till beslut
- att bevilja tekniska nämnden möjlighet att disponera medel från 

kommande års investeringsbudget för att möjliggöra påbörjande under 
2017 av den skattefinansierade delen av exploateringsverksamheten 
såsom gator och vägar i området Rosenberg-Bälteberga

- att uppdra till tekniska nämnden att snarast efter det att detaljplanen 
fastställts inkomma till kommunstyrelsen med en detaljerad och 
etappindelad exploateringskalkyl för området Rosenberg-Bälteberga 
som ligger till grund för nämndens hemställan per 2017-06-15 om 10 
milj kr 

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tekniska nämnden möjligheten 

att disponera medel från kommande års investeringsbudget för att 
möjliggöra påbörjande under 2017 av den skattefinansierade delen av 
exploateringsverksamheten såsom gator och vägar i området 
Rosenberg-Södra Rosenberg.

 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att snarast 
efter det att detaljplanen fastställts inkomma till kommunstyrelsen med 
en detaljerad och etappindelad exploateringskalkyl för området 
Rosenberg-Södra Rosenberg som ligger till grund för nämndens 
hemställan per 2017-06-15 om 10 milj kr.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-03

Ärendenummer
2017/100 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Beslut angående exploatering Rosenberg

Ärendet
Detaljplanen för norra delen Rosenberg är nu antagen och beslut finns om 
byggande av ny F-6 skola. Exploateringskalkyl har tagits fram för etapp 1 av 
matargata för tillgänglighet och byggande av beslutad F-6 skola.

Beslutsunderlag
 Kalkyl, 2018-05-02
 Kommunstyrelsens beslut ”Beslut om exploatering 

Rosenberg/Bälteberga, § 175/2017, 2017-09-06

Utredning
Utbyggnaden kommer att ske etappvis i takt med antagande av detaljplaner. 
Detaljplan längre in i området för utbyggnad av bostadsområde är under 
framtagande och efter förprojektering av gatuutformning, -höjder och VA 
kommer exploateringskalkyl för detta att redovisas senare.
Exploateringskalkyl har tagits fram för etapp 1 av matargata för tillgänglighet 
och byggande av beslutad F-6 skola.
Kalkylen (se beslutsunderlag) i detta skede belöper sig till ca 2.7 milj.

Barnrättsbedömning
Kostnadskalkylen bedöms ej påverka barnrättsbedömningar.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås godkänna föreliggande kalkyl för etapp1 av 
matargata Rosenberg för tillgänglighet och byggande av F-6 skola och 
översända densamma till kommunstyrelsen
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KP 2018-05-02

Rosenberg _Väg E 1

1(1)
Kalkylutskrift

Aktivitet/recept/resurs Antal Enhet Faktor Apris Totalt
Ny aktivitet
Röjning  4048 m2 2,94 11 880,88
Skogsmaskin                              1,00 200,00 587,00 /tim 2,94

Recept 2,94

Vegetationsavtagning 40 cm 4048 m2 55,83 226 013,33
21.1323 Volvo EC160, vikt 16,2 ton 1,00 90,00 1 002,00 /tim 11,13
12.3313 Volvo A25 1,00 20,00 894,00 /tim 44,70

Recept 55,83

Jordschakt 60 cm 4048 m2 72,00 291 456,00
Anläggningsarbetare 1,00 57,00 420,00 /tim 7,37
21.1323 Volvo EC160, vikt 16,2 ton 1,00 57,00 1 002,00 /tim 17,58
12.3313 Volvo A25 3,00 57,00 894,00 /tim 47,05

Recept 72,00

Förstärkningslager 60 cm  4048 m2 141,97 574 679,38
Anläggningsarbetare 1,00 80,00 420,00 /tim 5,25

22.1515 Volvo L90 vikt 12,7 ton 1,00 80,00 922,00 /tim 11,53
Vibrovält 1,00 160,00 676,00 /tim 4,23
Lastbill med vattentank 1,00 160,00 811,00 /tim 5,07
Fraktkostnad 10-20 km 1,28 1,00 30,90 /ton 39,40
Förstärkningsgrus 0-200 mm 1,28 1,00 60,00 /ton 76,50

Recept 141,97

Bärlager 0-30, 10 cm  4048 m2 46,34 187 598,49
Anläggningsarbetare 1,00 120,00 420,00 /tim 3,50
22.1515 Volvo L90 vikt 12,7 ton 1,00 120,00 922,00 /tim 7,68
Vibrovält 1,00 120,00 676,00 /tim 5,63
Lastbill med vattentank 1,00 120,00 811,00 /tim 6,76
Fraktkostnad 10-20 km 0,22 1,00 30,90 /ton 6,64
Bärlager 0-30 0,22 1,00 75,00 /ton 16,13

Recept 46,34

45 mm AG 16 >2000 m2 4048 m2 64,00 259 072,00
50 mm AG 16 1,00 1,00 64,00 /m2 64,00

Recept 64,00

45 mm ABT 11 >2000 m2 4048 m2 51,00 206 448,00
45 mm ABT11 1,00 1,00 51,00 /m2 51,00
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Recept 51,00

Justering före beläggning >1000 m2  4048 m2 25,09 101 544,08
Anläggningsarbetare 1,00 120,00 420,00 /tim 3,50
22.1515 Volvo L90 vikt 12,7 ton 1,00 120,00 922,00 /tim 7,68
Vält, Dynapac CG12          vikt 2.2 ton 1,00 120,00 148,00 /tim 1,23
Lastbill med vattentank 1,00 120,00 811,00 /tim 6,76
Krossgrus 0,03 1,00 197,00 /m3 5,91

Recept 25,09

Vägtrumma dim 400 Djup 1,5 m 40 m 2 703,08 108 123,33
Anläggningsarbetare 2,00 3,80 420,00 /tim 221,05
21.1323 Volvo EC160, vikt 16,2 ton 1,00 3,80 1 002,00 /tim 263,68
12.3315 Volvo A35F 1,00 3,80 1 180,00 /tim 310,53
Kringfyllnadsgrus i rörgrav 2,59 1,00 198,00 /m3 512,82

450/393 DV DAGV.RÖR M MUFF 6M 1,00 1,00 1 395,00 /m 1 395,00
Recept 2 703,08

Vägtrumma dim 600 Djup 2,0 m 10 m 4 760,69 47 606,86
Anläggningsarbetare 2,00 2,80 420,00 /tim 300,00
21.1323 Volvo EC160, vikt 16,2 ton 1,00 2,80 1 002,00 /tim 357,86
12.3315 Volvo A35F 1,00 2,80 1 180,00 /tim 421,43
Kringfyllnadsgrus i rörgrav 4,30 1,00 198,00 /m3 851,40

685/593 DV DAGV.RÖR M MUFF 6M 1,00 1,00 2 830,00 /m 2 830,00
Recept 4 760,69

Granit RV4 Rak 410 m 860,84 352 942,35
Anläggningsarbetare 2,00 8,00 420,00 /tim 105,00
21.2416 Volvo EW 160, vikt 16,6 ton 1,00 8,00 882,00 /tim 110,25
Lastbil boggie 1,00 8,00 765,00 /tim 95,63

Krossgrus 0,18 1,00 197,00 /m3 35,46
Granit Rak, Tjocklek 100 mm 1,00 1,00 510,00 /m 510,00
Vibratorplatta, diesel       vikt 130 kg 1,00 64,00 288,00 /dag 4,50

Recept 860,84

Prisma Eliott 2-32 Remote 4000K Slät kåpa 15 st 13 541,60 203 124,04
Anläggningsarbetare 1,00 0,31 420,00 /tim 1 342,28

Elmontör 1,00 1,00 418,00 /tim 418,00
26.3212 Hydrema 614 vikt 5,6 ton 1,00 0,31 655,00 /tim 2 093,32
Lastbil med korg (elmontering)    1,00 1,00 1 129,00 /tim 1 129,00
Krossgrus 0/16 3,00 1,00 123,00 /ton 369,00
Prisma Elliot 2-32 Remote 4000K L=TDWDN 1,00 1,00 2 570,00 /st 2 570,00
Kabel 7 meter, EXQ 3x1,5 monterad 1,00 1,00 170,00 /st 170,00
Rak stolpe H=7 m 1,00 1,00 3 800,00 /st 3 800,00

Fundament till stolpe H=5-8  m 1,00 1,00 1 150,00 /st 1 150,00
Stolpinsats 1,00 1,00 500,00 /st 500,00

Recept 13 541,60
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Kabelschakt för belysning  270 m 58,91 15 906,86
Anläggningsarbetare 1,00 35,00 420,00 /tim 12,00
26.3212 Hydrema 614 vikt 5,6 ton 1,00 35,00 655,00 /tim 18,71

Plattsand 0,05 1,00 264,00 /m3 13,20
Plastband kabel 1,00 1,00 15,00 /m 15,00

Recept 58,91

PEM  63   PP 160   PP 250  15 m 2 082,88 31 243,26
Anläggningsarbetare 2,00 2,90 420,00 /tim 289,66
21.1322 Volvo EC140, vikt 14,3 ton 1,00 2,90 912,00 /tim 314,48
Lastbil med dumpersflak 1,00 2,90 775,00 /tim 267,24

Fraktkostnad 10-20 km 2,07 1,00 30,90 /ton 64,09
Rörgravsgrus 2,07 1,00 98,00 /ton 203,25
63x5,8 pem-rör pn12 l=50m 1,00 1,00 85,00 /m 85,00
250x6m pragma markrör pp 0,17 1,00 3 690,00 /st 615,00
160x6m pp-markrör t8 0,17 1,00 1 465,00 /st 244,17

Recept 2 082,88

PE 110  180 m 812,83 146 309,20
Anläggningsarbetare 2,00 4,70 420,00 /tim 178,72
21.1322 Volvo EC140, vikt 14,3 ton 1,00 4,70 912,00 /tim 194,04
Lastbil med dumpersflak 1,00 4,70 775,00 /tim 164,89
Fraktkostnad 10-20 km 1,04 1,00 30,90 /ton 32,04
Rörgravsgrus 1,04 1,00 98,00 /ton 101,63

pe 100 rör 110x6,6 pn10 l=6m 1,00 1,00 141,50 /m 141,50
Recept 812,83

Aktivitet summa: 2 763 948,05
Kalkyl summa: 2 763 948,05
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Rosenberg _Väg E 1

1(1)

Totalt

11 880,88
2,94

2,94

226 013,33
11,13
44,70
55,83

291 456,00
7,37
17,58
47,05
72,00

574 679,38
5,25

11,53
4,23
5,07
39,40
76,50
141,97

187 598,49
3,50
7,68
5,63
6,76
6,64
16,13

46,34

259 072,00
64,00
64,00

206 448,00
51,00
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51,00

101 544,08
3,50
7,68
1,23
6,76
5,91

25,09

108 123,33
221,05
263,68
310,53
512,82

1 395,00
2 703,08

47 606,86
300,00
357,86
421,43
851,40

2 830,00
4 760,69

352 942,35
105,00
110,25
95,63

35,46
510,00
4,50

860,84

203 124,04
1 342,28

418,00
2 093,32
1 129,00
369,00

2 570,00
170,00

3 800,00

1 150,00
500,00

13 541,60
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15 906,86
12,00
18,71

13,20
15,00
58,91

31 243,26
289,66
314,48
267,24

64,09
203,25
85,00
615,00
244,17

2 082,88

146 309,20
178,72
194,04
164,89
32,04
101,63

141,50
812,83

2 763 948,05
2 763 948,05
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