
7 UTVECKLINGSMÅL 

ALLMÄNNA MÅL 

I kommunens strukturplan avses Fritsla vara serviceort för omlandet. Läget i 
anslutning till rv 41 och väg 634 ger goda förbindelser med centralorten och 
Borås. Följande allmänna mål skall ligga till grund för Fritsla. 

Fritsla avses förbli serviceort för omlandet. 

En tillväxt av tätorten bör ske i sådan omfattning att den ger underlag för 
en väl varierad service av minst samma storlek och kvalitet som idag. 

Arbetssituationen kännetecknas av en stor och ökande utpendling i 
förhållande till inpendling. Självförsörjningsgraden d v s antalet arbetsplat
ser i förhållande till antalet förvärvsarbetande bosatta i tätorten bör därför 
ökas. Övergripande behov av strategiskt placerade verksamhetsområden 
prövas i anslutning till samhället. 

Nya arbetstillfällen bör ges en inriktning som gör den framtida arbetsmar
knaden mer varierad, bl a bör Fritslas förutsättningar för turism utnyttjas 
och utvecklas. 

Skolan i Fritsla är idag utbyggd med två paralleller för låg- och mellansta
diet. En folkmängd eftersträvas som ger långsiktigt underlag för en 
tvåparallellig LM-skola även framdeles. Skolan bör av bl a sociala skäl inte 
göras större. 

Bostadsutbyggnaden anpassas till de övergripande målen för kommunen. 

Utbyggnaden av Fritsla avses av såväl sociala som tekniska, trafikmässiga 
och allmänekonomiska skäl ske på sätt som ger en väl sammanhållen 
tätortsbebyggelse och en fortsatt utveckling till ett vänligt låghussamhälle 
med "trädgårdsstadskaraktär". 

Centrum utvecklas så att en attraktiv och trivsam samhällskärna skapas. 
Planerad miljöupprustning bör genomföras så snart som möjligt. 

"Servicestråket" vid skolan - Kungaberg - Viljans Park, är en mycket god 
tillgång som bör bevaras och utvecklas samt knytas samman med centrum. 
Särskilt bör utbudet av fritids- och kulturaktiviteter ökas. 
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Jordbruksmarken söder och väster om Fritsla är av god klass. Huvudprinci
pen bör vara att prioriterad jordbruksmark skall bevaras. I några fall 
erfordras ianspråktagande av jordbruksmark för att klara målen för 
tätortens utveckling. 

Landskapskaraktären bibehålls och vegetationsgränser sparas så att 
befintliga landskapsrum och andra väsentliga naturvärden tas till vara. 

Kulturhistoriskt intressanta och värdefulla byggnader och miljöer bevaras. 

Även övriga bebyggelseområdens och miljöers speciella värden och 
egenskaper beaktas. 

Fritsla omges av attraktiva rekreationsområden av olika slag. Dessa 
områden avses värnas. 

Det lokala vägnätet karaktäriseras av långa vindlande "uppsamlingsgator" 
som knyts samman i centrum och slutar i periferin utan eller med svårorien-
terade sammanbindningsvägar. Olika trafikslag blandas. En förbättring av 
trafiksituationen eftersträvas som innebär en upprustning av befintligt 
vägnät och tillkomst av trafiksäkra gång- och cykelvägar samt lättillgängli
ga parkeringsplatser i centrum. En förbindelseväg för gång- och cykeltrafik 
till Kinna bör anläggas. 

Viskadalsbanan är en viktig järnväg både ur regional och interregional 
synvinkel. Med hänsyn härtill samt till främst trafiksäkerhets- och miljöskäl 
bör banan bevaras och utvecklas. 

Som komplement till dessa allmänna mål hänvisas till den mera detaljerade 
förteckningen över målsättningar och föreslagna åtgärder som finns i planutred
ningen för Centrala delen m m från 1988. 

UTBYGGNADS- OCH FÖRÄNDRINGSBEHOV 

Vid beräkning av den framtida utbyggnaden inom upptagningsområdet har 
utgångsläget varit att bibehålla den nuvarande tvåparallelliga låg- och mellansta
dieskolan. 

Inom upptagningsområdet bodde 1987 2806 personer. Antalet barn per årskull 
var för 0-15-åringar i genomsnitt 36 med variationer mellan 34 och 37 elever, 
vilket innebär i genomsnitt 12,8 %o av folkmängden med variationer mellan 12,2 
och 13,2 %o. 
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I en av kommunkansliets planeringsavdelning upprättad s k målprognos för 
Fritsla tätort och omland anges den sammanlagda folkmängden för sektor NO 
år 2005 till 3102 personer, varav antalet barn i förskoleåldern (0-6) till 292 och 
i grundskoleåldern (7-15) till 402. Detta innebär 42 respektive 45 barn per 
årskull i förskole- respektive grundskoleålder, vilket motsvarar 13,5 %o 
respektive 14,5 %Q av folkmängden. 

Med ovan nämnda siffror som grundval antas att antalet elever per årskull far 
i genomsnitt bli högst 45 och att det motsvarar en framtida folkmängd inom 
upptagningsområdet på ca 3100 - 3450 personer, vilket innebär en ökning 
mellan ca 300 och 650 personer. Som ett realistiskt mål antas en maximal 
ökning med 300 - 500 personer inom planperioden. Med motsvarande 
fördelning av folkmängden på tätort och omland som idag, 85 % respektive 15 
%, innebär det att Fritsla tätort ökar med ca 250 - 450 personer. 

Inom upptagningsområdet fanns 1987 (= 1985!) ca 5480 rumsenheter (re) 
fördelade på 1205 lägenheter (Igh) vilket innebär en boendetäthet på 2,26 p/lgh 
och ca 1,95 re/p samt en utrymmesstandard på 4,5 re/lgh. Med utgångspunkt 
från ovannämnda förutsättningar beräknas ett befolkningsunderlag på max 3300 
invånare vid planhorisonten (2005). Boendetätheten antas minska något till 2,0 
re/p. Permanentning av fritidshus och avgång av årsbostäder till fritidshus 
bedöms vara av ringa om fattning och/eller ta ut varandra. Dessa antaganden 
innebär ett bostadsbehov vid planhorisonten på 6200 -6600 re, vilket innebär en 
nyproduktion på 700 - 1100 re. Med ovan angivna fördelning mellan tätort och 
omland lokaliseras 85 % av behovet till Fritsla samhälle. Detta innebär att i 
tätorten skall ges plats för 

600 -950 re, motsvarande 
ca 120 - 200 Igh, d v s 
en produktion av 7-12 lgh/år i genomsnitt 

Förslagsvis reserveras i den fördjupade översiktsplanen för Fritsla mark för ca 
170 Igh samt reservområden för ca 80 Igh. 

Utbyggnaden av bostäder bör i första hand ske inom redan planlagda områden 
och förtätningsområden inom samhällets centrala delar. 

Skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen ges möjlighet till utbyggnad efter 
behov. 

Annan service och handel byggs ut i takt med tätortens och omlandets tillväxt. 

Befintliga företag ges möjlighet till expansion och mark avsätts för nya 
verksamheter. 
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Det externa vägnätet och kollektivtrafiken förbättras så att kommunikationerna 
med centralorten och arbetsplatserna i regionen underlättas. 

Det lokala vägnätet upprustas så att den ökande trafikens krav kan tillgodoses 
t ex genom separering av olika trafikslag, uträtning av kurvor, breddning av 
körbanor m m. Trafiksäkra gång- och cykelvägar byggs ut till skola och 
centrum. 
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8 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

BYGGBARA OMRÅDEN OCH UTBYGGNADSBEGRÄNSNINGAR 

Tidigare har beskrivits Fritslas nuvarande struktur och hur utbyggnaden av 
samhället har skett. Resultatet har blivit en ganska utspridd samhällsbildning på 
en terränghylla där Häggåns dalgång öppnar sig mot söder och centralorten. De 
senaste bostadsområdena Risma och Krusagården förväntas efter utbyggnad ge 
en bättre balans mellan samhällshalvorna på ömse sidor om järnvägen och 
samtidigt göra koncentrationen av centrumfunktioner på åsryggen till en 
medelpunkt även geografiskt sett. 

Den ganska glesa och utspridda bebyggelse som samhället uppvisar innebär 
stora möjligheter till förtätning inom och mellan befintliga bebyggelsegrupper. 
I utredningen för centrala delen har som tidigare nämnts angetts flera attraktiva 
områden i centrala lägen vilka tillsammans med redan planerade och delvis 
utbyggda områden ger goda och relativt lättexploaterade utbyggnadsmöjlighe
ter. Dessa bör i första hand tas tillvara innan nya områden öppnas, inte minst 
med tanke på det bättre resursutnyttjande som användningen av redan gjorda 
investeringar i teknisk och allmän service innebär. Dock bör vid förtätningsbe
byggelse viss restriktivitet iakttas, så att för Fritslas identitet viktiga kulturhisto
riska och miljömässiga värden inte går till spillo. 

Bortsett från olika intressen och anspråk finns det inom rimligt avstånd från 
centrum och skola mycket god tillgång på byggbar mark även för större nya 
bebyggelseområden. Främst starka bevarandeintressen i Häggåns dalgång samt 
vidare vid Finabo - Solängen - Hjälltorp väster om samhället medför emellertid 
att utbyggnadsmöjligheterna i anslutning till samhället i första hand begränsas 
till Aratorpsområdet i södra delen av samhället. 

Andra faktorer som förutom direkta bevarandeintressen begränsar utbyggnaden 
är den kuperade terrängen såväl inom bebyggelsen med sina markerade höjder 
som i samhällets periferi, där främst de branta dalsidorna bromsar utbyggnaden. 

UTBYGGNADSRIKTNING 

En utbyggnad i centrala lägen ger koncentration och stadga åt samhällsstruktu
ren och medför korta avstånd till befintlig service. Samtidigt undviks konflikter 
med jord- och skogsbruksnäringarna. 

En fortsatt utbyggnad av bostäder inom Aratorp ligger också inom rimligt 
gångavstånd från centrum och skola. Områdena Larsagården (J), Arabäck (K) 
och Slätten (L), ansluter samtliga till befintlig bebyggelse och ger ett gott 
tillskott av framtida bostadstomter. Samtliga områden behöver inte exploateras 
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inom planperioden. Utbyggnaden i Aratorp medför inte några allvarligare 
konflikter med jord- och skogsbruksintressen. Dock belastas utbyggnaden av 
relativt stora exploateringskostnader beroende på mindre gynnsamma 
markförhållanden och dyrbara trafikmatningar. Dessutom innebär utbyggnaden 
ytterligare belastning av den från plan-, profil- och trafiksäkerhetssynpunkt 
undermåliga Aratorpsvägen. En upprustning av Aratorpsvägen är angelägen 
redan idag men blir genom ökad trafikvolym helt nödvändig. 

Större delen av den ännu inte bebyggda marken i anslutning till befintliga 
verksamhetsområden är redan reserverad för nya eller utvidgning av befintliga 
företag. Detta förhållande gör det angeläget att snabbt komma i besittning av 
det stora området vid Forsbäck. 
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9 PLANFORSLAG 

9.1 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING 

PLANSTRUKTUR 

På grundval av nämnda utvecklingsmål och utbyggnadsbehov samt under 
arbetet fattade beslut om utbyggnadsområdenas läge, omfattning och innehåll 
har utarbetats en fördjupad översiktsplan för Fritsla som bygger på följande 
planstruktur. 

Utbyggnaden av samhället föreslås ske på sätt som förstärker den befintliga 
strukturen. Större delen av bostadsutbyggnaden sker inom de centrala delarna, 
Risma (E) och Krusagården (F) samt förtätningsområdena, Klockaregården (A), 
Skyttegården (B), Bjälbo (C) och Skolbacken (D). Dessutom föreslås att nya 
områden öppnas i söder, Larsagården (J), Arabäck (K) och Slätten (L). Endast 
två av dessa områden bedöms bli aktuella inom planperioden och då har av 
främst samhällsutbyggnads- och ekonomiska skäl valet fallit på Larsagården (J) 
och Arabäck (K). 

Nya verksamheter läggs i anslutning till befintliga områden. Ett större externt 
industriområde planeras vid Forsbäck vid nya rv 41. 

Samhällscentrum rustas upp och görs ännu attraktivare. Centrum binds 
samman med stationsområdet - Thorsons backe - Kyrkan samt skolan -
Kungaberg. 

Befintliga vägsystem upprustas och kompletteras med ett attraktivt gång- och 
cykelvägsystem samt reservat för framtida nya förbindelseleder. 

Med hänsyn till det öppna jordbruks- och kulturlandskapet samt till 
bevarandevärda naturområden lämnas Häggådalen samt Finabo - Solängen -
Hjälltorpsomradena i huvudsak orörda. Bebyggelsen förläggs så att den 
underordnar sig befintliga landskapsrum och topografin. 

Befintliga fritids- och rekreationsområden bevaras och utvecklas. 

Vid utformningen har i hög grad hänsyn tagits till landskapskaraktären, 
bevarandeintressen för naturvård, kulturminnesvård samt det aktiva jord- och 
skogsbrukets behov. 

Utbyggnadsvolym 

Under perioden 1979-1987 färdigställdes 111 lägenheter inom kommundelen 
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NO, vilket i genomsnitt innebär drygt 12 lägenheter per år. De flesta tillkom 
1979 (40) och 1982 (39). Enligt målsättningen skall i tätorten byggas ca 170 
nya bostäder fr o m 1991 t o m 2005, vilket innebär 11 bostäder per år. 
Befolkningen beräknas samtidigt öka med omkring 350 personer. 

Enligt FoB 1985 bestod 65 % av bostäderna av småhus och 35 % av lägenheter 
i flerbostadshus. Under senare tid har bostadsproduktionen blivit alltmer flexibel 
beträffande såväl bostadstyper som bostadsområdenas utformning vilket medför 
att den tidigare mer distinkta gränsen mellan "småhus" och "flerbostadshus" 
suddats ut alltmer. Det är troligt att denna tendens består under överskådlig tid, 
varför det är rimligare att skilja mellan "tätare" och "glesare" bebyggda 
områden. 

Med ett antagande att utbyggnaden i fortsättningen fördelas på 25-50 % i tätare 
och 50-75 % i glesare områden bedöms behovet under planperioden bli 40-85 
bostäder inom tätare och 85 - 130 bostäder inom glesare bebyggda områden. 

Inom befintliga områden med aktuella detaljplaner, d v s endast Krusagården 
(F), återstår endast ca 20 tomter. Detta innebär att i översiktsplanen bör 
reserveras mark för ytterligare ca 85 bostäder inom tätare och ca 110 bostäder 
inom glesare bebyggda områden. 

1988-01-01 fanns i Fritsla 59 sökande till hyres- och bostadsrättslägenheter och 
11 som stod i kö för en egnahemstomt. Med hänsyn till denna efterfrågan och 
ovan gjorda bedömningar föreslås i översiktsplanen för Fritsla reserveras mark 
för ca 200 nya bostäder. Därjämte bör anvisas reservområden för eventuellt 
ytterligare behov samt reserveras strategiska områden för framtida bostads
anspråk. 

Förnyelse och förtätning 

Vid förnyelse av bebyggelseområden bör frågor om både kvaliteter och ekonomi 
behandlas. Förnyelsen skall sikta till att dels ta tillvara områdets kvaliteter och 
särart vid ny- och ombyggnader och dels till ett bättre resursutnyttjande genom 
att använda redan gjorda investeringar i teknik och allmän service. Även 
behovet av råmark minskar genom varje nytillkommet hus inom ett befintligt 
område. Detta kan innebära att brukningsvärd jordbruksmark eller av 
kulturminnes- och naturvårdsskäl värdefull mark kan sparas. Emellertid kan 
dessa intressen komma i kläm även vid förtätning. 

Som tidigare beskrivits har utbyggnaden av Fritsla på grund av starkt markäga-
rinflytande skett på ett sätt som resulterat i en ganska gles och utspridd 
bebyggelse. Denna struktur ger nu tillfälle till förtätning i mycket centrala lägen 
utan att för den skull inverka ofördelaktigt på samhällets identitet. Områdena 
A-D benämns i fortsättningen som förtätningsområden. 
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Även inom de äldre egnahemsområdena finns möjligheter till förtätning genom 
delning av stora tomter. Denna process bör samordnas genom en tillsammans 
med de boende bedriven samlad förnyelseplanering för områdena i sin helhet. 

Karaktär 

Från gestaltningssynpunkt är det mycket viktigt att de tillkommande bostäderna 
anpassas till bygdens tradition och den befintliga bebyggelsemiljön. Detta är 
särskilt angeläget inom de områden där en förtätning kan ske. Finns dessutom 
miljöer av kulturhistoriskt värde inom dessa förtätningsområden, t ex centrala 
delen, växer kravet på anpassning ytterligare. 

Ett utmärkande drag för samhällena i Viskans- och Häggåns dalgångar är dess 
lummiga karaktär. Detta gäller inte minst Fritsla, där stora delar av bebyggelsen 
ligger inbäddad mellan lövdungar och i uppvuxna trädgårdar samt med alléer 
och trädridåer utmed vägarna. Det är mycket angeläget vid utbyggnad av nya 
områden och särskilt vid förtätning i befintliga bebyggelsemiljöer att denna 
karaktär bibehålls och helst förstärks. I planutredningen för Centrala delen m m 
förs fram flera idéer om trädplanteringar och kompletteringar med träd utmed 
vägar och gång- och cykelleder. 
Vegetationen har dessutom stor betydelse från landskapsbilds- och rekreations
synpunkt samt även som skydd för vindutsatt bebyggelse. 
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MARK - OCH VATTENOMRÅDEN 

BOSTÄDER (Beteckning på plankartan: brunt och orange) 

Utbyggnadsområden 

För att klara målsättningen för Fritslas utveckling inom planperioden behöver 
i första hand områdena inom centrala delen samt Risma och Skolbacken tas i 
anspråk (A-F). De flesta av dessa områden lämpar sig bäst för bebyggelse av 
tätare karaktär. Därför behövs ytterligare områden för att tillfredsställa behovet 
av glesare bebyggelse. 

I översiktsplanen redovisas tillkommande bostadsområden som sammanlagt 
innehåller ca 200 bostäder, jämte ca 100 bostäder i reservområden. Områdena 
innehåller följande antal tillkommande rumsenheter (re) och lägenheter (Igh). 

Område 

A 

B 

C 

D 

ha 

0,6 

0,6 

0,7 

1,0 

tätare 

re 
80 

60 

60 

beb 

leh 
20 

15 

15 

glesare 

re 

75 

beb 

lah 

15 

anm 

förtätning 
" 
11 

II 

S:a 2,9 200 50 75 15 

E l / 2 2,0 140 35 ny plan erf 

F 2,0 120 20 under utb 

J 8,0 270 45 

K 9fi 240 40 
S:a 21,0 140 35 630 105 
S:atotca 24 340 85 705 120 

För samtliga föreslagna bostadsområden (utom F) har detaljerade skisser 
utförts. 
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Reservområden 

Som reservområden för bostäder redovisas halva Risma (E) och Slätten (L) för 
vilka också har utarbetats detaljerade idéskisser. 

Område ha tätare beb glesare beb anm 

, _re Igh re Igh 
E 1/2 2,0 160 40 

L 14,0 300 50_ 

S:a 16 160 40 300 50 

En förbättring av va-systemet i Fritsla inom en tioårsperiod kan möjliggöra en 
utbyggnad av Slätten (L) före Arabäck (K). 

Strategiska områden 

Under planarbetet har inventerats de utbyggnadsområden i Fritsla som 
överhuvud taget är tänkbara för en framtida bostadsbebyggelse. Utöver de 
redan nämnda återstår några områden i Vilda Västern - Fridhem (G, H och I), 
i Aratorp, Anneberg (N) och Annehult (O). Områdena beräknas att med en 
glesare bebyggelse inrymma sammanlagt ca 100 bostäder. Eftersom dessa 
områden bedöms utgöra den enda återstående bebyggelsereserven i Fritsla, är 
det angeläget att inga åtgärder tillåts som skulle riskera en framtida utbyggnad. 

HANDEL OCH SERVICE (Beteckning på plankartan: rött i två nyanser) 

I centrum avses skapas utrymme för dels utvidgningar av befintliga anläggningar 
och dels nyetableringar av butiker och annan centrumservice, bostäder, 
parkering m m. 

I planutredningen för Centrala delen m m redogörs för idéer och utvecklings
möjligheter i centrum. Sammanfattningsvis föreslås: 

Ett sammanhängande stråk bildas som binder samman handels- och 
servicefunktioner vid centrum och järnvägsstationen och vidare till 
Thorsons backe och kyrkan. 
Kommunalhusvägen görs om till en torggata med ny och annorlunda 
beläggning samt trädplantering. 
Vid Konsum - SE-Banken anläggs en torgyta och närparkering samt en 
liten park norr om Konsum. 
Bjälbo-parken prövas att öppnas för allmänheten. 
Bebyggelsemiljöerna vid "Filialen" och fd "Napoleon" förnyas och 
kompletteras. 
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I utredningen föreslås rekommendationer vid bygglovprövning och miljöfrågor 
för utfonrnning av allmän plats, placering, utformning och utförande av byggnad 
samt om förändrad lovplikt. För närmare studium hänvisas till planutredningen. 

Strategiskt område 

Ett område vid Stommens gård föreslås utgöra en strategisk reserv för framtida 
centrum- och bostadsbebyggelse och/eller fritidsanläggning kombinerad med 
jordbruket. 

ALLMÄNT ANDAMÅL (Beteckning på plankartan: blått i två nyanser) 

Skolor 

Enligt målsättningen avses utbyggnaden i Fritsla hållas inom skolans nuvarande 
kapacitet som tvåparallellig LM-skola. Redovisat område bedöms räcka till 
under planperioden. 

Barnomsorg 

Utöver befintliga anläggningar vid Bjälbo, "gamla Konsum" och vid skolan 
föreslås två nya områden för daghemsverksamhet på Risma och vid gamla 
skolan. Fritidshemmet vid gamla Konsum kan av trafiksäkerhetsskäl vid 
utbyggnad av trafikled till Larsagården m fl behöva ges en ny placering. 

I planen redovisas områden för daghems- och fritidshemsverksamheten vid 
Bjälbo (bef), på Risma och vid gamla skolan. För ytterligare behov kan 
lösningar sökas genom samordning av lokaler i skolan och/eller planerad 
idrottshall. Vid utbyggnad av nya bostadsområden bör prövas en flexibel lösning 
som innebär att vid behov reservera vissa lägenheter för daghemsverksamhet, 
vilka när behovet inte längre finns kan övergå till bostäder. (Lämpligt i t ex 
område D) 

Äldreomsorg 

Servicehuset Solgård består idag av etappvis utbyggda service- och gruppbostä
der kring den moderniserade gamla centralbyggnaden. För att ge utrymme för 
framtida modernisering och utbyggnad avsätts ett mindre markområde. 

Vid Klockaregården har skett en utbyggnad av servicebostäder och gruppbos
täder. 
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Även inom förtätningsområdena i centrum och i område E kan ges plats för fler 
bostäder för äldreboende. 

Sjukvård 

Vid Klockaregården i centrum har en vårdcentral inretts i fd Viskadalens 
sjukhem. 

Kyrka, kyrkogård 

Kyrkan, äldre och nya kyrkogården samt församlingsgården redovisas som 
allmänt ändamål. Genom tillkomsten av den nya kyrkogården bedöms behovet 
av gravplatser täckt under överskådlig tid. 

Strategiskt område 

Viljans Park reserveras som ett strategiskt område för framtida behov av allmän 
service och/eller fritidsändamål. 

VERKSAMHETER (Beteckning på plankartan: violett i två nyanser) 

För att följa upp målsättningen att öka självförsörjningsgraden och undvika en 
ökande pendling är det viktigt att möjlighet ges till dels utvidgning av befintliga 
företag och dels etablering av nya. Strävan bör därvid vara att ge den ökande 
tätortsbefolkningen tillgång till närbelägna och trivsamma arbetsmiljöer. Nya 
arbetstillfällen bör också ges en inriktning som dels anpassas till Fritslas 
speciella förutsättningar och dels på sikt gör den framtida arbetsmarknaden väl 
varierad. Exempelvis har diskuterats satsning på turism samt verksamheter som 
går att kombinera med boendet. Denna diskussion bör hållas levande även efter 
planarbetets avslutande. 

Utbyggnadsområden 

Hänsyn till bevarandeintressen såsom produktiv jordbruksmark och landskapet 
samt närheten till bostäder har medfört svårigheter att finna nya verksamhet
sområden i samhällets närhet. På kartan redovisas några smärre områden invid 
befintliga verksamheter, men främst föreslås en satsning på det stora Forsbäck-
sområdet vid nya rv 41. Ett mindre område vid Marsjöhult föreslås som 
reservområde. 
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SERVICEVERKSAMHETER (Beteckning på plankartan: rosaviolett i två 
nyanser) 

På plankartan har angetts ett antal mindre områden för verksamheter med viss 
anknytning till handel och service men med ingen eller ringa tillverkning (ex 
bensinstationer, C L Blomqvists AB m fl). Tre nya områden redovisas norr om 
järnvägsstationen. 

JORD- OCH SKOGSBRUK (Beteckning på plankartan: ljusgult resp 
ljusgrönt) (Enligt ekonomiska kartans redovisning) 

För att bibehålla en levande landsbygd är ett aktivt jord- och skogsbruk en 
oumbärlig beståndsdel. Det kultur- och odlingslandskap som utvecklats under 
generationer är synnerligen viktigt att värna om. Detta gäller även ur ren 
naturvårdssynpunkt. Vid all planering måste emellertid olika intressen vägas mot 
varandra. Därvid bör jord- och skogsbrukets intressen väga tungt. 

Vid arbetet med översiktsplanen har stor hänsyn tagits till jord- och skogsbru
kets intressen. Där konflikter mellan nuvarande användningssätt och eventuell 
exploatering eller annan ändrad användning diskuterats har i hög grad jord- och 
skogsbruket prioriterats. Detta gäller framförallt Häggadalgangen såväl norr, 
väster som söder om samhället samt det öppna jordbrukslandskapet vid 
Hjälltorp. Initiativ till skogsplantering här måste med all kraft beivras. 

Skogsbruket berörs i ganska ringa omfattning av förslaget. Förändrad 
markanvändning inom skogbevuxet område förekommer endast vid Forsbäck-
sområdet. 

REKREATIONS- OCH STRÖVOMRÅDEN (Beteckning på plankartan: grönt 
i tre nyanser) 

I översiktsplanen redovisas tre olika former av "gröna" områden: parkmark, 
fritidsområde och övrig mark. 

Parkområde (mörkgrönt) 

På plankartan har angetts två områden som anses vara av sådan karaktär att de 
bör utgöra och skötas som park. Det ena området ligger i anslutning till 
kyrkogården och det andra är Viljans Park som föreslås rustas upp som 
naturpark som kopplar samman "park- och servicestråket" vid Kungaberg -
skolan. Därutöver bör vid detaljplaneringen beaktas att ytterligare två områden 
i centrum ges parkkaraktär det ena finns på Risma, västra delen av åsen med 
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storslagen utsikt över dalgången, och det andra norr om Konsum med allé och 
storvuxna lövträd. 

Parkmarken kräver normalt en omfattande vård och skötsel. Detta gäller i viss 
mån även "övrig mark" inom bevarandeområden. 

Fritidsområde (blågrönt) 

I översiktsplanen anges två fritidsområden, Kungabergs idrottsplats och 
Smeatorpets Friluftsområde. 

Behovet av lokaler och träffpunkter för olika fritidsaktiviteter och för olika 
åldrar och användargrupper är stort. Med hänsyn härtill föreslås samlingsloka
ler, idrottshall med kafé m m placeras inom främst Kungaberg och centrum. 

Övrig mark (ljusgrönt) 

Övrig mark utgörs av skogbevuxen mark, betesmark m m samt bebyggelse 
utanför områden med tätbebyggelse. Nuvarande markanvändning bibehålls. 

Områden av särskild vikt för rörligt friluftsliv anges såväl väster, söder som norr 
om samhället. 

Vissa platser och områden i anslutning till bostadsbebyggelsen har en särskilt 
stor betydelse för samhällsbilden och som närrekreationsområden och bör därför 
ägnas lämplig skötsel och ans, såsom Vaberget, Kungaberget, Byaberget och 
Bergagårdshage. 

Strategiskt område 

Viljans Park reserveras som ett strategiskt område för framtida behov av allmän 
service och/eller fritidsändamål. 

NATURVÅRD (Beteckning på plankartan: grön kant) 

Som framgått tidigare i beskrivningen finns i Fritslatrakten vidsträckta 
natursköna områden och flera bevarandevärda landskaps- och naturavsnitt. 
Variationen mellan storskalighet och småskalighet, rymd och slutenhet, öppen 
åkermark och lummiga kullar, allt omgärdat av mäktiga skogklädda höjder, ger 
en växlingsrik upplevelse av landskapets olika rumsbildningar. 

I planen redovisas naturområden där landskapets karaktär särskilt bör 
uppmärksammas och bevaras. 
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Det storskaliga och öppna jordbrukslandskapet i Häggåns dalgång och vid 
Hjälltorp 
Häggådalens västsida från Basterås till Hjälltorp 
Hammesjö med omgivning 
Fåglaslättskullen 
Två områden vid Bäckabovägen 
Litet område öster om Furesjön 

KULTURMINNESVÅRD (Beteckning på plankartan: röd kant) 

I planeringsförutsättningarna har redogjorts för miljöer och objekt som är 
intressanta från kulturminnesvårdssynpunkt och därför bör beaktas i planlägg
ningen. 

I planen redovisas sålunda sådana områden där bebyggelsemiljön och enskilda 
objekt har en sådan karaktär att det är särskilt angeläget att de bevaras för 
framtiden. 

Riksintresseområde i Häggåns dalgång (KP63) 
Bebyggelsemiljöer vid Thorsons Backe och Fritsla kyrka, vid Aratorp 
(Högen), i centrala Fritsla, utmed Aratorpsvägen, vid skolan, Månsagården 
och vid L J Wingqvist. 

TRAFIK (Beteckning på plankartan: svart band) 

Allmänna vägar 

I planen föreslås det allmänna vägnätet i huvudsak följa nuvarande sträckningar. 
Enda undantaget är stationskurvan på Förläggarevägen (634) som ges en 
flackare kurvradie för att möjliggöra en förnyelse och trafikreglering vid 
stationsplan. (Se planutredning för Centrala delen m m ) 

Aratorpsvägen 

För att klara såväl nuvarande som tillkommande trafikbelastning måste en 
betydande upprustning ske av Aratorpsvägen. Främst innebär denna att 
utrymme skapas för en gång- och cykelväg från centrum och i första hand till 
korsningen med Limsjövägen. Även några mindre kurvrätningar och breddning
ar kan bli aktuella. 

Vägreservat 

Om den framtida trafiksituationen på Aratorpsvägen och även i centrum trots 
att ovan nämnda förbättringar vidtagits skulle förvärras ytterligare, kan andra 
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åtgärder behöva tas till. För att hålla en sådan möjlighet öppen föreslås ett 
vägreservatet söder om Aratorp som förbinder Aratorpsvägen med Förläggare
vägen. Sträckningen följer i princip södra grenen av den ringled som på 
grundval av en annan trafiklösning redovisades i såväl 1970 års dispositionsplan 
som 1976 års områdesplan. 

Trafikbuller 

Trafikmängderna på främst Förläggarevägen och Aratorpsvägen motiverar i sig 
en upprustning. Med antagande av ytterligare ökning av trafiken inom 
planperioden kan trafikbullernivån komma att nå nivåer, då bullerdämpande 
åtgärder behöver vidtas. 

För Förläggarevägen och Segloravägen norr om centrum är risken för störande 
trafikbuller ringa. 

Inga redovisade bostadsområden utanför centrum bedöms bli berörda av 
trafikbuller. 

Trafiksäkerhet 

Upprustning av den yttre miljön enligt planutredningen för Centrala delen m m 
innefattar även åtgärder som befrämjar trafiksäkerheten i centrum. Därvid kan 
även fartdämpande åtgärder diskuteras. 

Lokala vägar 

Det redovisade lokala vägnätet följer i stor utsträckning befintliga vägar och 
gator. En ny mycket viktig väg föreslås mellan Danska vägen och Solgårdsvä
gen, vilken förbinder Kronogärdet - Skjutbaneområdet med centrum. Vägen ger 
även möjlighet att bebygga område D, Skolbacken, samt en ny daghemstomt. 
De föreslagna bostadsområdena i Aratorp kräver också nya matarvägar. 

Vägreservat 

För att underlätta trafikrörelsema inom och söderut från östra delen av Aratorp 
och Kronogärdet - Skjutbaneområdet reserveras en framtida möjlighet att binda 
samman Kungabergsvägen med i första hand Bäckabovägen. 

Gång- och cykelvägar 

Som komplement till bilvägarna erfordras i ett samhälle av Fritslas storlek och 
struktur ett huvudnät för gång- och cykeltrafik som förbinder bostäderna med 
främst centrum, skola och arbetsplatser. Särskilt viktig är den föreslagna gc-
ringen som förbinder centrum med Thorsons backe - kyrkan och servicestråket 

115 



vid skolan. Se bild sid 152. Det redovisade vägnätet följer i huvudsak 
gatukontorets gång- och cykelvägsplan. Dock föreslås andra lösningar för 
förbindelserna med L J Wingqvists, Vilda Västern och inom Aratorp. I planen 
för Centrala delen m m redovisas också ett gc-vägnät som i huvudsak 
överensstämmer med översiktsplanens. Där föreslås också trädplanteringar i 
anslutning till vissa delar av vägnätet. 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken som berör Fritsla är i dag väl utbyggd och fungerar tillfreds
ställande. Ytterligare förbättring av tågtrafiken planeras ske hösten 1990, då 
turtätheten avses utökas till 8-9 dubbelturer per dag. En målsättning från 
kommunens sida är också att förbättra tidtabellen så att den passar elever på 
såväl grundskole- som gymnasienivå. 

I samband med att bangården förändrats så att nu endast ett spår ligger kvar, 
har möjligheten att passera över stationsområdet avsevärt förbättrats. Det är 
viktigt att hela stationsområdet som idag gör ett hårt och ogästvänligt intryck 
rustas upp. Möjlighet till både bättre funktion och uppsnyggning ger den 
föreslagna uträtningen av kurvan på Förläggarevägen. Idéer om förnyelse av 
stationsplan finns i planutredningen för Centrala delen m m. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Ledig kapacitet för vatten- och avloppsförsörjning innebär att föreslagen 
bebyggelse bedöms kunna anslutas till befintligt va-nät. De föreslagna 
utbyggnadsområdena kan awattnas utan att bristfälliga delar av va-nätet 
behöver belastas ytterligare. 

Inom tätare bebyggda delar avses dagvattnet avledas i ledningar. Inom glesare 
bebyggelseområden bör möjligheten av lokalt omhändertagande genom 
markinfiltration undersökas. 

I översiktsplanen 90 för Mark redovisas vid Gudsås i Häggåns dalgång ett 
område med slutet grundvattenmagasin av intresse för centralortens och Fritslas 
framtida vattenförsörjning. Ytterligare ett grundvattenmagasin vid Skephult-
skrysset redovisas som en potentiell reserv. Skephultskrysset anses dock vara 
ett så strategiskt läge för verksamheter att detta intresse har prioriterats i 
översiktsplanen. 

Energi 

Den planerade utbyggnaden bedöms till stor del komma att ske med integrerad 
bebyggelse, d v s blandad flerbostadshus- och småhusbebyggelse. Detta medför 
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att uppvärmning från gemensamma värmecentraler kan bli lönsam. Möjligheten 
till gemensamma lösningar bör hållas öppen vid detaljplaneringen av främst den 
tätare bebyggelsen i centrala delar. Som påpekats i planeringsförutsättningarna 
kan förutom sol och vind Häggåns vatten och sankmarker utmed ån utgöra en 
energiresurs som bör beaktas vid utbyggnaden. 

På grund av skogklädda dalgångsväggar och kuperad terräng är stora delar av 
såväl den befintliga som den planerade bebyggelsen väl skyddad för kalla vindar 
från norr och nordväst. Vid detaljplaneringen bör dock övervägas åtgärder som 
skyddar bebyggelsen och därmed minskar energiförbrukningen. Detta kan ske 
dels genom utformning och placering av bebyggelsen och dels genom 
anläggande av vindskydd, t ex tätvuxen vegetation. Platser där vegetationsskär
mar kan bli aktuella är utmed norra gränsen för bostadsområdena Larsagården 
(J) och Arabäck (K), och som glesare avgränsning utmed Krusagårdens (F) 
södra gräns. Detta bör dock vägas mot möjligheterna till utsikt över dalgången. 
Även kring Hagmans och Nitarevägens verksamhetsområden bör planteringar 
göras som avskärmar mot dels det öppna landskapet och dels närbelägna 
bostäder. 

Skyddsplantering 

En skyddsplantering vars syfte är att vara rumsavgränsande, vindskyddande och 
stoftavskiljande är önskvärd vid bebyggelse som gränsar mot åkermark. 

Bredden och tätheten på en sådan plantering ska vara så utformad att den inte 
helt utestänger vinden (virvelbildning). Istället skall vinden delvis genomström
ma och delvis bortledas över planteringen. 

Bredden bör ligga på 4-6 m med 4-6 planteringsrader. Plantering av enbart träd 
är otillräcklig. En blandning av träd och buskar ger en lämplig skärm från 
marken till toppen. Skärmens övre kant ska vara ojämn för att vindströmmen 
ska delas sönder och så långt som möjligt bli upplyft från marken. 

Gasledning 

Grenledningar för naturgas kan bli aktuella att dras från centralorten mot Borås. 
Två alternativa reservat redovisas i planen, ett utmed nya rv 41 och ett väster 
om samhället. Även om ledningsdragning inte bedöms medföra några skador 
bör med hänsyn till de höga naturvärdena som berörs av det västra alternativet 
i första hand sträckningen utmed rv 41 väljas. När projektering blir aktuell bör 
en detaljundersökning från naturvårdssynpunkt göras. 
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VATTENOMRÅDEN (Beteckning på plankartan: ljusblått) 

Som vattenområden har på plankartan angetts Häggån och sjöarna Hammesjö, 
St Mossasjön, Limsjön, Kingesjön, Hällesjön, Furesjön och Furesjödammen. 

Som tidigare påpekats är det från flera intressesynpunkter viktigt att vattenom
rådena bevaras och att dess vattenkvalitet värnas och förbättras. Särskilt gäller 
detta Häggån, vilken med närområden utmärkts som ekologisk känsligt område 
i kommunens översiktsplan. 
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9.2 REKOMMENDATIONER FÖR BEBYGGELSEUTVECKLINGEN 

BAKGRUND 

Enligt plan- och bygglagen skall översiktsplanen ange hur mark- och vattenom
råden är avsedda att användas och hur bebyggelseutvecklingen skall ske. 
Grunddragen i mark- och vattenanvändningen har behandlats ovan och framgår 
av plankartan. Detta kapitel redovisar kommunens inställning till bebyggel
seutveckling i olika delområden, grundad på en avvägning av olika allmänna 
intressen. Avgränsningen av respektive områden framgår av karta. 

BESTÄMMELSER 

Inom planområdet gäller bl a följande bestämmelser och förordnanden. 

Strandskydd enligt § 15 och 16 i naturvårdslagen råder inom 100 m för Furesjön 
och Hällesjön och på ömse sidor om Häggån. Förordnandet kan ersättas av 
detaljplan. 

För att trafiken på vägarna skall erhålla rimlig säkerhet och bekvämlighet råder 
utanför fastställd detaljplan vissa förbud enligt väglagen § 39, 43 och 47. Dessa 
gäller väganslutning, anordningar inom vägområde samt restriktioner mot 
bebyggelse i direkt närhet av vägområde. Utökat byggnadsfritt avstånd om 50 
m gäller utmed rv 41.1 övrigt gäller det generella avståndet 12 m utmed övriga 
allmänna vägar. 

För kulturminnen gäller den så kallade "kulturminneslagen". Lagen innehåller 
bl a bestämmelser om skydd och vård av vår kulturmiljö, fasta fornlämningar, 
kyrkobyggnader och begravningsplatser. 

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER 

Väsentligare förändringar i struktur och markanvändning samt ändringar i 
rekommendationerna erfordrar förnyad prövning av planen i kommunfullmäkti
ge. 

Den kommunomfattande översiktsplanens allmänna förutsättningar och riktlinjer 
gäller i tillämplig utsträckning inom planområdet. 

Till grund för tätortens utveckling gäller de mål och riktlinjer som anges under 
"Utvecklingsmål". 
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För hela planområdet gäller vidare 

Ny samlad bebyggelse skall föregås av detaljplanering. 

Av beskrivning till detaljplan skall framgå eventuella avvikelser från den 
fördjupade översiktsplanen. 

Innan detaljplan fastställs får bygglov för nybyggnad inte lämnas utan 
särskilda skäl. I sådant fall krävs plan- och va-utredning, som visar att 
planering inte försvåras samt att lämplig framtida markanvändning inte 
hindras 

Tillkommande bebyggelse skall underordna sig landskapets karaktär samt 
anpassas till lokal byggnadstradition. 

Nya bebyggelsegrupper anpassas till de karakteristiska huvuddragen i 
samhällets bebyggelsemiljö. Dessa kan beskrivas med följande egenskaper. 

- småskaliga och väl avgränsade områden 
- "trädgårdsstadsprägel" 
- närhet till varierad service 
- närhet till omväxlande natur 

Varje delområdes karaktär bevaras och utvecklas. (= förbättra, fullfölja, 
fullborda, fullända) 
Nya byggnader samt om- och tillbyggnader anpassas till områdets egenart. 
De utmärkande och positiva inslagen i delområdenas yttre miljö bevaras 
och utvecklas. 

• Inom äldre egnahemsområden finns vissa möjligheter till förtätning och 
förnyelse. Därvid skall ovan angivna rekommendationer beaktas. 

Vid handläggning av plan- och byggfrågor skall bebyggelsens och markens 
tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga beaktas. 

Kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer bevaras och utvecklas. 
Ny bebyggelse skall anpassas till bevarandeintresset. 

Från naturvårdssynpunkt intressanta områden bevaras och utvecklas. 
Särskild uppmärksamhet ägnas Häggåns dalgång och västra dalsidan 
(Basterås-Finabo-Solängen-Hjälltorp). Stor restriktivitet skall iakttas mot 
ny bebyggelse. 

Den öppna åkermarken i Häggåns dalgång skall bevaras. Nybyggnad far 
ske i huvudsak för jordbrukets behov. Annan byggnad kan undantagsvis 
medges om jordbruksdriften inte påverkas menligt. Bebyggelsens inverkan 
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på landskapsbilden skall beaktas. 

Inom områdena norr, öster och sydväst om tätortsbebyggelsen kan 
nybebyggelse tillåtas i enlighet med övervägandena i ÖP 90 För Mark. 

Med syfte att bevara Häggåns karaktär bör sparas en vegetationszon om 
15-20 m utmed stränderna. 

Befintliga vattenområden bevaras och dess vattenkvalitet värnas och 
förbättras. Särskild uppmärksamhet ägnas Häggån med närområden. Äldre 
badplatser rustas upp. 

Vid bebyggelse utanför detaljplanelagt område skall särskilt va-frågans 
lösning beaktas. 

Vid utbyggnad av nya bostadsområden skall behovet av lokaler för 
barnomsorg beaktas. Därvid kan en flexibel lösning bostad/daghem prövas. 

Behov av lokaler för fritidsverksamhet för olika åldrar beaktas. Ex: stor 
samlingslokal (allaktivitetshus), idrottshall med kafé m m. 

Vid skogsproduktion bör hänsyn tas till naturmarkens betydelse för 
landskapets karaktär samt de närboendes behov av rekreation. 

Landskapets karaktär bibehålls och förstärks vid behov (t ex trädplante
ringar). Särskild uppmärksamhet ägnas åt skogsbrynen, framförallt 
"väggarna" i Häggåns dalgång. 

Ett särskilt åtgärdsprogram för turistbefrämjande åtgärder bör göras. 

Tätortens sårbarhet vid fredskriser och/eller i beredskapslägen bör 
minimeras. 

Vid detaljplanering och byggande skall hänsyn tas till förekomst av radon 
och skredrisk. (Se överväganden i ÖP 90 för Mark). 

Med hänsyn till trafiksäkerheten skall alla möjligheter tas tillvara att 
reducera antalet plankorsningar väg/järnväg. 

I närhet av järnväg skall av miljöskäl ny bebyggelse eller fastighetsbildning 
ägnas särskild uppmärksamhet med hänsyn till buller och/eller vibrationer 
från tågtrafiken. 

121 



ssps> 

Gkasberget\ , 

; • u \ l N -•• ,'A/\A j 

;7: i V . •'//;///, \ -,- i:;. <-r. 

- ^få$åtfffi - : ' ' • ' - : , 

jystavsixrg 

\ 2 : 1 S ' l 
.-Bicfat.érs*' 

EkékpdejgPt^^i' . "><?K<7 7 
: ÄT •' ^-ISKimil vlKöberd 7/ A / / 

.i.MAi£A.-. Izuf;/ 
j-^#s¥éåå: l ^ Y v 

ALLT" 

L/n7 

--Vi 

-* / ' ' ' . v " ' ' i 'SSrréatarpétj 

;"1,// i l Jk lN 7 

•a 

J 
• jfji Sfg (MÅjk-1-, 

* 'SSA-:WSS^^S\T*S ^fWff^^f^tKJi 
^^•W^S^^-SA/7^/ SV7 - KlevénlS 
7M \ ^ i s j Ä a i ! f t ^ | C ; / / ; KLFVFN 
— I w V ^ C ! ' X ' v ' "7 S S \ A y>l J/WSalingé sirömtfkf 

^YASTERNd^: FR1DHEMI7. J 

•' - 7 

• •ii h/iaoe- •• . ^ r f l / " « ' " Vl\ \ 

Tlörfigrrrl^aÉ 
j - * \ r r-oTö^Ä^SBr-fjJtM^ * A \ ä ^ _ 

X/ 7Jf 

DELOMRÅDEN 



REKOMMENDATIONER FÖR DELOMRÅDEN 

I kapitlet "Bebyggelseutveckling" redogörs för nuvarande förhållanden och 
utvecklingsmöjligheter inom samhällets olika delområden. Här nedan följer 
rekommendationer för bebyggelseutvecklingen inom dessa områden. (Se karta). 

CENTRALA DELEN 

Centrum reserveras för centrumändamål och tätare byggda bostäder. I 
centrum skall finnas både en väl utvecklad samhällsservice och bostäder av 
olika slag. 

Förtätningsområdena A, B och C skall användas för bostäder i tätare form. 
Områdena bedöms sammanlagt inrymma ca 50 lägenheter. Nya detaljplaner 
erfordras. Vid utbyggnaden av område B bör lukt- och bullerstörning från 
Stommens gård beaktas. 

Stor omsorg ägnas åt placering, utformning och utförande av byggnad 
samt närmiljön. 

För kulturhistoriskt intressanta och bevarandevärda byggnader och miljöer 
gäller särskilda skyddsbestämmelser (Se planutredningen för Centrala delen 
mm). 

Stommens gård reserveras för lantbruksändamål. Rekommenderad 
skyddszon: 200 m. På lång sikt kan västra delen utgöra strategiskt område 
för framtida centrum- och bostadsbebyggelse. En arbetsplan bör tas fram 
som kan ligga till grund för ett tillvaratagande av den mycket värdefulla 
resurs som Stommens gård med omgivningar utgör för samhället som 
helhet. 

Det öppna landskapet mellan Stommens gård, Förläggarevägen och 
Häggån bevaras. 

Förläggarevägens kurva vid stationsplan görs flackare. 

Allmänna platser i butikscentrum samt stationsplan iordningställs i 
huvudsak enligt förslag i planutredning för Centrala delen. 

Gärdebo - Krusagården reserveras för bostäder. 
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OMRÅDE B 





OMRÅDE F 



Område F skall användas för bostäder i huvudsak i glesare form. Området 
bedöms inrymma ca 65 nya lägenheter. Endast 20 tomter är kvar. 
Detaljplan finns. 

Med hänsyn till den södra delens (F) exponerade läge samt möjlighet till 
utsikt bör särskild uppmärksamhet ägnas åt utformningen samt närmiljön. 

Södra delen av området Hagmans m m reserveras för verksamheter. 
Rekommenderad skyddszon: 300 m. I övrigt bibehålls nuvarande markan
vändning. 

Område 5 skall användas för verksamheter som inte orsakar buller eller 
utsläpp till luft som kan störa närbelägna bostäder. Området omfattar ca 
2,3 ha. Detaljplanearbete pågår. 

• Med hänsyn till områdets exponerade läge vid Förläggarevägen bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt utformningen samt närmiljön. 

Ny gc-väg till Kinna anläggs utmed Förläggarevägen och vidare i 
Gudsåsvägen. 

Förslag till åtgärder till förbättring av den yttre miljön i centrala delen ges 
i planutredningen för Centrala delen m m beträffande bl a torgbildningar, 
parker, parkering, gc-stråk och trädplanteringar. Särskilt viktigt är gc-
stråket som förbinder centrum med Thorsons backe - kyrkan och 
servicestråket vid skolan. 

Rekommendationer vid bygglovprövning och miljöfrågor gäller i centrala 
delen beträffande utformning av allmän plats, placering, utformning och 
utförande av byggnad, samt skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt 
intressant bebyggelse och administrativa bestämmelser om förändrad 
lovplikt (Se planutredning för Centrala delen m m). 

RISMA - NITAREVÄGEN 

Risma reserveras främst för bostäder i såväl tätare som glesare form. 

Med hänsyn till områdets exponerade läge samt möjlighet till vida utblickar 
bör särskild uppmärksamhet ägnas åt utformningen samt närmiljön. 

Område E skall användas för bostäder i tätare form samt daghem. Området 
bedöms inrymma ca 75 nya lägenheter. Före utbyggnad skall en 
geoteknisk-hydrologisk undersökning utföras. Ny detaljplan erfordras. 

Östra delen av område E bör ges en utformning som tar tillvara den vida 
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OMRÅDE 5 
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OMRÅDE 4 



och vackra utsikten över dalgången. Särskild omsorg ägnas åt utformning och 
skötsel. 

Planerad gc-väg mot centrum studeras noga med hänsyn till den branta 
lutningen. 

• Gc-väg anläggs utmed Förläggarevägen. 

Grönområdet mellan bebyggelsen och Häggån bevaras och utvecklas. 
Befintlig vegetation sparas så långt möjligt. 

Norra delen av området "Nitarevägen" reserveras främst för verk
samheter. I övrigt bibehålls nuvarande markanvändning. 

Område 4 skall användas för verksamheter som inte orsakar buller eller 
utsläpp i luft, mark och vatten som kan störa närbelägna bostäder och 
vattendrag. Området omfattar ca 5,5 ha. Vid utvidgning åt söder beaktas 
en stenåldersboplats med obestämbar begränsning (nr 46). Ny detaljplan 
erfordras för utvidgning. Geoteknisk undersökning bör föregå planläggning 
och utbyggnad. 

Med hänsyn till områdets exponerade läge vid Förläggarevägen bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt utformningen samt närmiljön. 

För att skapa ett visuellt skydd och inramning av området bör planterade 
skyddsbälten anläggas runt området. 

Rekommendationer vid bygglovprövning och miljöfrågor bör utarbetas 
efter prövning. 

KLEVEN - HJÄLLTORP 

Delområdena Kleven och Hjälltorp reserveras främst för bostäder, varvid 
nuvarande markanvändning i huvudsak bibehålls. 

Redovisade grönområden - Bergagårdshage, Baggarehagen, Ekekullen, 
Byaberget och området utmed Häggån - bevaras och utvecklas. Befintlig 
vegetation sparas så långt möjligt. 

Delområde LJW reserveras främst för verksamheter. Rekommenderad 
skyddszon: 200 m. (Gäller Fagerdala). 

Område 1 skall användas för verksamheter som inte orsakar buller eller 
utsläpp till luft som kan störa närbelägna bostäder. Området omfattar ca 
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0,7 ha. Ny detaljplan kan erfordras. Geoteknisk undersökning bör föregå 
utbyggnad. 

För kulturhistoriskt intressanta och bevarandevärda byggnader och miljöer 
gäller särskilda skyddsbestämmelser. (Se planutredning för Centrala delen 
mm). 

Förslag till bevarande och upprustning av bebyggelsen och närmiljön ges 
också i nämnda utredning. 

Gc-väg bör byggas utmed Segloravägen. 

Delområde Haldens reserveras främst för verksamheter som inte stör 
omgivningen. Rekommenderad skyddszon: 200m. 

Kullen nordöst om Haldens och området utmed Häggån bevaras och 
utvecklas. Befintlig vegetation sparas så långt möjligt. 

Rekommendationer vid bygglovprövning och miljöfrågor gäller inom LJW-
området. (Se planutredningen för Centrala delen m m). 

Liknande rekommendationer bör efter prövning utarbetas för övriga 
delområden. 

VILDA VÄSTERN OCH FRIDHEM 

Södra delen av Vilda Västern - Fridhem reserveras främst för bostäder. 
I övrigt bibehålls nuvarande markanvändning. 

Område G, H och I är av framtida strategisk betydelse och reserveras för 
bostäder i glesare form. Områdena bedöms sammanlagt inrymma ca 50 nya 
lägenheter. Nya detaljplaner erfordras. 

Smeatorpets fritidsområde reserveras för friluftsliv och rekreation. 

Gc-väg bör byggas utmed Getakärrsvägen mellan Förläggarevägen och 
Gelbgjutarevägen. 

Fridhem bör snarast anslutas till va-nätet. 

Vaberget och området utmed Häggån bevaras och utvecklas. Befintlig 
vegetation sparas så långt möjligt. 

• Hänsyn skall tas till skyddsområde för vattentäkt. 
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Rekommendationer vid bygglovprövning och miljöfrågor bör utarbetas 
efter prövning. 

SKJUTBANEOMRÅDET - KRONOGÄRDET 

I södra delen av Skjutbaneområdet och området vid Danska vägen 
reserveras främst för bostäder i glesare form. Dock får området vid Fritsla 
Trikå AB användas för verksamhet som inte stör omgivningen. I övrigt 
bibehålls nuvarande markanvändning. 

Gc-väg byggs mellan Danska Vägen och Kungabergsvägen. 

Kungaberget bevaras och utvecklas. Befintlig vegetation sparas så långt 
möjligt. 

Kronogärdet reserveras främst för bostäder, serviceverksamheter och 
allmän service (kyrka, församlingsgård, kyrkogård). Dock far området med 
Cordgarn användas för verksamhet som inte stör omgivande bostäder. 

Område D skall användas för bostäder i glesare form. Området bedöms 
inrymma ca 15 lägenheter. Viss del av området eller vissa lägenheter bör 
reserveras för daghemsverksamhet. Ny detaljplan erfordras. 

För kulturhistoriskt intressanta och bevarandevärda byggnader och miljöer 
vid Thorsons backe - kyrkan - Kronogärdet gäller särskilda skyddsbestäm
melser. (Se Kulturmiljöprogrammet och planutredning för Centrala delen 
m m). 

Gata anläggs mellan Danska Vägen och Solgårdsvägen vilken förbinder 
området med centrum. 

Gc-väg anläggs som förbinder Thorsons backe - kyrkan med skolan och 
centrum. 

Rekommendationer vid bygglovprövning och miljöfrågor gäller för 
Kronogärdet och Danska Vägen - Kungaberg. (Se planutredning för 
Centrala delen m m). 

Liknande rekommendationer bör efter prövning utarbetas för Skjutbane
området. 
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ARATORP 

"Servicestråket" vid skolan reserveras främst för allmän service och 
fritid/rekreation. 

Ny plats för fritidshem reserveras i anslutning till skolan. 

Plats för en idrottshall med kafé reserveras vid Kungaberg. 

Viljans Park skall utgöra strategiskt område för framtida behov av allmän 
service och/eller fritidsändamål. Området bör dessförinnan skötas som en 
allmän naturpark. 

Övriga Aratorpsområdet reserveras främst för bostäder, varvid nuvarande 
markanvändning i huvudsak bibehålls. Dock far området vid Hedströms 
husvagnsfirma användas för verksamhet som inte stör omgivningen. 

Område J, Larsagården och K, Arabäck, skall användas för bostäder i 
glesare form. Områdena bedöms vardera inrymma ca 40 nya lägenheter. 
Trafikmatningen av Larsagården - Arabäck föreslås ske via en ny gata 
utmed järnvägen, vilket innebär att fritidshemmet måste flyttas. Nya 
detaljplaner erfordras. 

Område L, Slätten, utgör reservområde som i huvudsak bör användas för 
bostäder i glesare form. Om det befintliga va-nätet bedöms tåla en tillfällig 
belastning av en mindre utbyggnad, kan området öster om Limsjövägen 
(inom L) byggas ut tidigare. Området bedöms inrymma ca 50 nya 
lägenheter. Före utbyggnad av område L bör ett vattensjukt område kring 
bäcken utdräneras (se markundersökning 16.4.1964, Kommunaltekniska 
Planeringsbyrån AB). Ny detaljplan erfordras. 

• Område N och O är av framtida strategisk betydelse och reserveras för 
bostäder i glesare form. Områdena bedöms sammanlagt inrymma ca 70 nya 
lägenheter. Nya detaljplaner erfordras. 

För kulturhistoriskt intressanta och bevarandevärda byggnader och miljöer 
vid Högen samt skolan och hembygdsgården gäller särskilda skyddsbes
tämmelser. (Se planutredning för Centrala delen m m). Dessa bör utvidgas 
att omfatta även de miljöer och objekt som lagts till i översiktsplanen. 

Gata anläggs mellan Danska Vägen och Solgårdsvägen. 

Före utbyggnaden av nya bostadsområden bör Aratorpsvägen upprustas 
och förses med gång- och cykelväg. 
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Åtgärder far inte vidtas som förhindrar eventuellt framtida vägsträcknigar 
mellan Aratorpsvägen och Förläggarevägen söder om Slätten (L) samt från 
Kungabergsvägen via Bäckabovägen till Aratorpsvägen. Områdesbestäm
melser kan prövas. 

Ett område vid Gudsås i östra kanten av Häggåns dalgång reserveras för 
framtida vattenförsörjning. (Se rekommendationer i Översiktsplan 90 för 
Mark). 

Rekommendationer vid bygglovprövning och miljöfrågor gäller för 
området vid "Servicestråket". (Se planutredning för Centrala delen m m). 

Liknande rekommendationer bör efter prövning utarbetas för övriga 
Aratorpsområdet. 

MARSJOHULT - FORSBÄCK 

Mellersta delen av Marsjöhult reserveras främst för verksamheter. 
Rekommenderad skyddszon för befintlig verksamhet: 300 m. I övrigt 
bibehålles i huvudsak nuvarande markanvändning. Bostadsbebyggelse 
tillåts inte inom verksamhetsområdes skyddszon. 

Område 6 skall utgöra reservområde för verksamheter, i första hand för 
befintlig industri, Fritsla Mekaniska Verkstad. Endast verksamheter med 
låg trafikalstring tillåts. Verksamhet som kan förorsaka utsläpp i mark och 
vatten tillåts inte med hänsyn till närbeläget område med potentiell 
grundvattenförekomst. Lokal va-anläggning erfordras. Med hänsyn till 
landskapets idag öppna prägel mot rv 41 samt av samhällsstrukturella skäl 
bör eventuell utbyggnad prövas i ett senare skede. Ny detaljplan erfordras. 

Södra delen av Forsbäck reserveras främst för verksamheter. I övrigt 
bibehålls i huvudsak nuvarande markanvändning. Bostadsbebyggelse tillåts 
inte inom verksamhetsområdets skyddszon. 

Område 7 skall användas för verksamheter som inte riskerar förorena mark 
och grundvatten och inte fordrar eller levererar stora vattenmängder. Med 
hänsyn till bostäder i Aratorp skall nordvästra delen användas för 
verksamheter som därutöver inte orsakar störande buller eller utsläpp till 
luft. Detaljplan erfordras. I samband med planläggning bör en zonindelning 
ske med avseende främst på omfattning av miljöhänsyn. Rekommenderad 
skyddszon: 200-500 m beroende på verksamheternas störningsrisker. 
Med hänsyn till områdets exponering mot dels samhället och dels rv 41 
skall särskild uppmärksamhet ägnas åt utformningen samt närmiljön. 
Bostadsfastigheter norr om och inom området bör lösas in. 
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Den branta och skogbevuxna delen utmed väg 651 bevaras. 

Ett område utmed rv 41 reserveras för framtida grenledning för naturgas. 
Inom området bör åtgärder inte vidtas som kan försvåra ledningens 
tillkomst. Sammanhållen bebyggelse far inte placeras närmare ledningen än 
200 m och enstaka byggnader inte närmare än 25 m. 

Inom ett område kring Furesjön finns en förmodad större förekomst av 
grundvatten i berg, vilken i ett långt tidsperspektiv kan utgöra en erforder
lig vattenreserv. (Se rekommendationer i ÖP 90 för Mark). 

Vid Furesjön anläggs en rastplats och sätts upp en informationstavla. 
Badplatsen rustas upp. 

Rekommendationer vid bygglovprövning och miljöfrågor bör utarbetas 
efter prövning. 

OMRÅDE 7 
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10 GENOMFÖRANDE 

UTBYGGNADSORDNING 

Bostäder 

Områden med aktuell detaljplan, (egentligen endast Krusagården (F)) beräknas 
vara fullbyggda i mitten av 1990-talet. Under tiden bör nya moderna detaljpla
ner utarbetas för förtätningsområdena (A-D) för att tillfredsställa behovet av 
främst lägenheter i flerbostadshus. Dessa områden bedöms i princip nästan klara 
behovet av bostäder inom planperioden. Osäkerheten är emellertid stor om hur 
efterfrågan kommer att fördelas på "småhus" och "flerfamiljshus" framdeles. 
Därför kan ytterligare några områden bli aktuella att ta i anspråk kring 
sekelskiftet. För tätare bebyggelse är Risma östra (E) ett givet val. När det 
gäller glesare exploatering föreslås Larsagården (J) och Arabäck (K) (alt Slätten 
(L) ). Nya detaljplaner erfordras för samtliga områden. 

Service 

Utbyggnad av allmän och kommersiell service sker allteftersom behov uppstår. 
Daghemsutbyggnaden på Risma och vid skolan är aktuell. Upprustning av 
centrum bör startas omedelbart. Nya detaljplaner erfordras för flertalet av 
åtgärderna. 

Verksamheter 

De relativt små markreserver som återstår i anslutning till befintliga områden är 
sannolikt snart ianspråktagna. Därför bör åtgärder snarast vidtas för att 
möjliggöra exploatering av Forsbäck (7). Nya detaljplaner erfordras. 

Trafik 

Uträtningen av kurvan vid stationen bör göras i samband med detaljplanering 
av stationsområdet, vilken bör göras snarast. 
Likaså bör utbyggnaden av förbindelsevägen mellan Danska Vägen och 
Solgårdsvägen ske så snart som möjligt. Detta kan lämpligen ske i samband med 
utbyggnad av område D. Nya detaljplaner erfordras. 

Upprustningen av Aratorpsvägen är mycket angelägen och bör göras snarast. 
Ny detaljplan tas fram i samband med arbetsplan 

Gång- och cykelvägnätet i centrala delen - Thorsons backe/kyrkan - skolan bör 
byggas ut så snart som möjligt. Övriga gc-leder byggs ut i samband med 
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exploateringen av bostads- och arbetsområden. Gc-leden till Kinna bör inte 
heller dröja för länge. 

UTBYGGNADSKOSTNADER 

På grundval av plandispositionen har berörda kontor beräknat utbyggnadskost
naderna. En sammanställning redovisas nedan områdesvis, prisnivå jan 1990. 
Kostnader för administration (planläggning, geoteknik, m m) tillkommer. 
Utbyggnad i områdena B-E tar i anspråk redan gjorda investeringar, vilket ger 
ett ekonomiskt gynnsamt resultat. 

Bost-
område 
A 

B 

C 

Utbyggnads
kostnader 
Områdeskostnad 

Tätortskostnad 

Områdeskostnad 

Va 
Mark 

Tätortskostnad 

GC-vägar 
Grönområde 

S:a kostnader 
S:a intäkter 

Områdeskostnad 

Lokalgata 
Va 

Tätortskostnad 

S:a kostnader 
S:a intäkter 

tkr 

-

-

150 

150 

150 
150 
250 
400 

1500 

80 
250 
330 

-

330 
1700 

ant 
Igh 
20 

15 

15 

tkr 
-/Igh 

10 

22 

Anm 

Under plan 
läggning 

Tillkommer 

Utbyggnad 
bör avvakta 
minskning av 
lukt- och 
bullerstör
ningar från 
Stommens 
gård 
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Bost-
område 
D 

E 

Utbyggnads
kostnader 
Områdeskostnad 

Lokalgata 
GC-vägar 
Grönområden 
Va 
Mark 

Tätortskostnad 

Gata 
GC-vägar 
Grönområde 

S:a kostnader 
S:a intäkter 

Områdeskostnad 

Lokalgata 
GC-vägar 
Grönområden 

Tätortskostnad 

GC-vägar 

S:a kostnader 
S.a intäkter 

tkr 

300 
30 

300 
350 
100 

1080 

700 
120 
100 
920 

2000 
1700 

100 
200 
400 
700 

100 
100 
800 

2200 

ant 
Igh 

15 

75 

tkr Anm 
/Igh 

72 

9 

Inkl. daghem 
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FRÅN J 

FRÅN L 

OMRÅDE J 

OMRÅDE K 
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Bost-
område 
F 

J 

K 

Utbyggnads
kostnader 
Områdeskostnad 

Tätortskostnad 

Områdeskostnad 

Lokalgator 
GC-vägar 
Grönområden 
Va 
Mark 

Tätortskostnad 

Gata 

GC-vägar 

Va 

S:a kostnader 
S:a intäkter 

Områdeskostnad 

Lokalgata 
GC-vägar 
Grönområden 
Va 
Mark 

tkr 

-

-

2150 
200 
400 

2000 
900 

5650 

(Andel 

450 

100 

300 

850 
6500 
5800 

2200 
350 
400 

2000 
500 

5450 

ant 
Igh 
20 

45 
+5 bef 

tkr 
/Igh 

125~ 

Anm 

Under ut
byggnad 

Tryckstegr. 
kan tillk. 

av tätortskostnad J+K) 

40 
+3 bef 

136 

Vi "Banga-
tan" 
!/2 Krusag. v 
- Svensg. v. 
Vt Överf. 
ledn. 

Tryckstegr. 
kan tillk. 
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Bost-
område 

L 

Utbyggnads
kostnader 
Tätortskostnad 

Gata 

GC-vägar 

Va 

S:a kostnader 
S:a intäkter 

Områdeskostnad 

Lokalgator 
GC-vägar 
Grönområden 
Va 
Mark 

Tätortskostnad 

S:a kostnader 
S:a intäkter 

tkr 

(Andel 

650 

150 

300 

1100 
6550 
5500 

3500 
200 
400 

3100 
1000 
8200 

9100 
7200 

ant 
Igh 

tkr 
/Igh 

av tätortskostnad 

50 
+10 bef 

125 

Anm 

J+K) 

lA "Banga-
tan" 
Vi Krusag. 
V.-

- Svensg. v. 
Vi Överf. 
ledn. 

Ansl via J, K 

Förbättring 
av Aratorps
vägen redo
visas sär
skilt 

Summa utbyggnadskostnader för bostadsområdena B, C, D, E, J, K och L 

Omradeskostnader 21 560 275 85 

Tätortskostnader 3 220 
S:a totalt 24 780 97 
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Industri
område 
1 

4 

5 

6 

Utbyggnads
kostnad 
Områdeskostnad 

Tätortskostnad 

Områdeskostnad 

Lokalgator 
Va 
Mark 

Tätortskostnad 

S:a kostnader 
S:a intäkter 

Områdeskostnad 

Tätortskostnad 

Områdeskostnad 

Tätortskostnad 

tkr 

150 
100 
180 
430 

430 
2360 

-

ha 

0,7 

3,5 

-

2,3 

4,2 

tkr 
/ha 

123 

-

Anm 

Markkostn 
tillkommer 

Unders, av 
fornläm-
ning tillk. 

Under plan
läggning 

Ev exploat 
förutsätter 
priv, lokal 
va-lösnine. 
Markkostnad 
tillkommer 

Lokalgator 
GC-väg 
Va 

Mark 

7850 
40 

3070 

" 

Inkl tryck
stegring 
Markkostnad 
tillkommer 

10960 36 304 
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Industri- Utbyggnads
område kostnad 

tkr ha tkr 
/ha 

Anm 

Tätortskostnad 

S:a kostnader 10960 

Summa utbyggnadskostnader för verksamhetsområden (4, 7) 

tkr ha tkr/ha 

Områdeskostnader 11390 40 284 

Tätortskostnader 
S:a totalt 

Område 

Centrum 
m m 

11390 

Utbyggnadskostnader 

Områdeskostnad 

Torg vid Konsum, 
torg vid Kommunal
husvägen och Norra 
Bjälboallén 
(inkl. plantering) 

Thorsons Backe-
Kyrkplan 
Stationsplan 

Tätortskostnad 

GC-vägar: Förläggare-
vägen-kyrkan-skolan-
Aratorpsvägen. 
(inkl. trädplante
ring) 

Park vid Konsum, 
Rismaplatån och 
norr järnvägsstn. 

S:a kostnader 

tkr 

1960 

960 
220 

3140 

700 

1100 
1800 
4940 

Anm 

Markkostn. 
tillkommer 
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Summa utbyggnadskostnader för bostads- och industriområden samt centrum. 

Områdeskostnader 36090 

Tätortskostnader 5020 

Trafikleder 

Allmänna vägar 

Övriga vägar 

S:a kostnader 

• Stationskurvan, 
uträtning 

• Aratorpsvägen, upp
rustning, gc-väg, 
marklösen 

• Kungabergsvägen 
-Bäckabovägen 

• Väg söder Aratorp 
Aratorpsvägen-
Länsmansv-För-
läggarevägen 

41110 

350 

1700 

700 

10500 

Inom väg
verkets 
ansvarsom
råde 

Reservat 

Reservat 

1 Ny gata, Solgårdsvägen-Skolbacken, ingår i tätorts 
kostnad för område D. 

"Bangatan" ingår i tätortskostnad för område J och K 
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