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DETALJPLAN FÖR LIMMAREDS SKOGAR OCH ARDAGH 

LIMMARED 26:1 M FL         DNR  2011:1368
   
I TRANEMO KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 
HANDLINGAR 
 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Planbeskrivning  
• Plankarta med bestämmelser 
• Genomförandebeskrivning+ 
• Behovsbedömning  
• Fastighetsförteckning 

 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
  

Bestämmelserna i gällande detaljplaner är till stora delar anpassade efter den 
verksamhet som tidigare fanns inom området, d v s sågverk. Syftet med detta 
planförslag är att anpassa planen efter befintliga förhållanden, samt att bredda 
användningssättet och möjliggöra en flexiblare användning av området. Ardaghs 
parkering, öster om väg 157, läggs också fast på plankartan.  
 
Ett större område idag planlagt för sågverk och småindustri upphävs, då det idag 
inte finns några intentioner att utöka befintligt verksamhetsområde hitåt. Detta 
område ägs av Skara Stift.  
 

 
FÖRENLIGT MED 3  OCH 5  KAP I  MB 
  

Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3 och 5 kapitel. 
Miljöbalkens tredje kapitel behandlar de grundläggande hushållnings-
bestämmelserna för mark och vattenområden. Den tänkta markanvändningen 
bedöms medföra en god hushållning av naturresurser från allmän synpunkt. Den 
tänkta markanvändningen medför inte heller att miljökvalitetsnormer enligt  
5 kap överträds eller att människor utsätts för varaktig störning.  
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PLANDATA  

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger i den norra delen av Limmared mellan väg 157 och Sämån. 
Planområdet (kvartersmark industri) omfattar ca 28 ha. Det område som föreslås 
upphävas omfattar en ungefär lika stor yta. Planområdet begränsas i väster av 
Sämån, i norr och öster av väg 157. I söder gränsar området mot befintligt 
verksamhetsområde/detaljplan. 
 Huvuddelen av planområdet är i privat ägo. Endast Vallgatan samt den södra 
delen av planerat parkeringsområde öster om väg 157 ägs av Tranemo kommun.  
 

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan  

En ny kommunomfattande översiktsplan för Tranemo kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2010-10-25. I denna är aktuellt planområde markerat som 
detaljplanelagt för industri. Några särskilda restriktioner för området har inte 
tagits upp.  

Detaljplaner  

Av planförslaget berörs följande detaljplaner. 
Limmareds skogar, Åsarp 7:1 m fl, Limmared, Tranemo kommun, antagen 
1995: Planen har bestämmelser som medger småindustri och sågverk. En stor 
del av planen föreslås upphävas (norra delen), medan den södra delen föreslås få 
mer flexibla planbestämmelser. Den del av planen som ligger öster om väg 157 
ligger kvar oförändrat.  
 
Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för Limmared 26:1  
m fl, antagen 1969: Planen har bestämmelser som medger industriändamål. 
Hela planen ersätts och får bl a en högre byggnadshöjd.  
 
Förslag till ändring av byggnadsplanen för del av Limmared 14:1 m fl, 
antagen 1970: Detaljplanen gäller endast inom ett mycket litet område och 
kommer i och med detta planförslag att ersättas helt. Planen medger 
industriändamål.  
 
Detaljplan för Limmared 12:1 m fl, antagen 1999: Detaljplanen gäller för 
fortsättningen på verksamhetsområdet söderut och berörs endast i en mycket 
liten del. Anledningen till att denna plan blir berörd är att fastigheten Limmared 
12:1 nu, genom fastighetsreglering sträcker sig över två detaljplaner, varför den 
prickmark som lagts ut mellan de tidigare fastigheterna nu behöver tas bort.   
 
Byggnadsplanekarta över Limmareds stationssamhälle i Södra Åsarps 
socken, antagen 1945: Detaljplanen gäller inom ett område på den östra sidan 
av väg 157, och berörs av den del som nu föreslås som kvartersmark för 
parkering. Idag är området utlagt som allmän platsmark. 
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Förslag till ändring av byggnadsplanen för del av fastigheten Limmared 
14:1 m m i Limmareds stationssamhälle, antagen 1959: Detaljplanen gäller 
endast inom ett mindre område på den östra sidan av väg 157. Hela planen 
ersätts. Området föreslås för parkering och infart. Idag är området utlagt för 
allmänt ändamål.  
 
 

 
 

  Nu aktuellt planområde (Skrafferad yta avser område inom vilket  
  gällande detaljplan upphävs.  

 

Program för planområdet 

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen och berör endast områden som sedan tidigare är 
planlagda, varför något programskede inte varit aktuellt.  

257 

81 

266 

86 22 

43 
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Vid upprättande av detaljplaner ska det göras en behovsbedömning som visar 
om planens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan. Om så är 
fallet blir planen föremål för en närmare miljöbedömning, varvid en miljö-
konsekvensbeskrivning/MKB upprättas enligt Plan- och bygglagen. En MKB 
upprättas om detaljplanen medger en användning av mark, byggnader eller 
andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållning med naturresurser.  
 
En behovsbedömning är genomförd och planens genomförande bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan eller att miljökvalitetsnormerna överskrids. 
Någon fristående miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att upprättas, utan 
konsekvenserna för miljön redovisas i föreliggande planbeskrivning. 
Bedömningen grundas på de kriterier som finns i bilaga 4 i ”Förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar” samt 3 och 5 kap i Miljöbalken. 

Behovsbedömning: 

I behovsbedömningen, framtagen av bsv arkitekter & ingenjörer AB i samråd 
med Tranemo kommun, kom man fram till följande: 
  
Platsens förutsättningar: Området, som nu planläggs för industri, är idag i sin 
helhet ianspråktaget för befintlig verksamhet (glasbruk och sågverk). Med 
mindre undantag är ytorna hårdgjorda och ett flertal industribyggnader är 
uppförda. Det område inom vilket detaljplanen nu upphävs består av naturmark. 
  
Planens styrande egenskaper: Planförslaget ger möjlighet till en vidare 
användning av området. (Idag anger planbestämmelserna enbart sågverk inom 
stora delar av planområdet.) Byggnadshöjden ökar och man styr 
upp/säkerställer infarterna till befintliga verksamheter. Planen öppnar även för 
möjligheten till framtida järnvägstransporter till/från Limmared skogars 
fastighet.   
 
Planens tänkbara effekter och konsekvenser: Nya verksamheter inom området, 
kan komma att öka transporterna såväl inom området som på angränsande 
vägar. En ökning av bullret kan bli följden och behov kan uppkomma av 
bullerdämpande åtgärder för närliggande bostadsfastigheter. Med anledning av 
områdets stora hårdgjorda ytor och en ökning av trafiken inom området, ökar 
även risken för att förorenat dagvatten ska rinna ut i Månstadsån. I samband 
med ny verksamhet bör man därför titta på befintligt dagvattensystem och vid 
behov förbättra detta.  
 
Slutsats: Effekterna av ett genomförande av planförslaget förväntas var för sig 
eller sammantaget inte ge en betydande miljöpåverkan. Bedömningen är att man 
i nuläget inte behöver göra några ytterligare utredningar. I samband med/innan 
kommande åtgärder inom området som t ex schaktning vid bygglov etc. kan 
dock miljöutredningar av marken krävas, för att ytterligare försöka fastställa 
läget för de MIFO-områden(riskklass 1) som finns upptagna.  
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Kommunala beslut i övrigt  

Tranemo kommun, Miljö- och byggnämnden uppdrog 2010-12-14 till miljö- och 
byggenheten att samråda detaljplanen för Limmared 26:1 m fl.  
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR,  FÖRÄNDRINGAR OCH MÖJLIGA 
KONSEKVENSER 

 

NATUR, GEOTEKNIK OCH KULTUR 

Mark och vegetation 

Den övervägande delen av planområdet (den del som fortsatt föreslås vara 
planlagd för industri m m.) är idag exploaterad, antingen genom bebyggelse eller 
genom hårdgjorda ytor för t ex upplag. Det är endast ett område i öster, norr om 
bostadstomterna, som består av gräsytor och lite skog. Här finns bl. a en gammal 
fotbollsplan och en tennisbana.  
 

 
Utmed Månstadsån/Sämån som rinner direkt väster om planområdet finns några 
meter med grönyta/vall. Slänten mot ån är i vissa delar brant och risken för 
ras/erosion måste beaktas vid byggnation/åtgärder i närheten av ån.  
 

Utmed delar av åsträckan är 
vegetationen på den aktuella sidan tät, 
och det är svårt att komma ner till 
vattnet. På motstående sida består 
marken av öppen åker.  
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Del av det område som föreslås upphävas är upptaget i våtmarksinventeringen, 
som ett område i klass 3. (Bränntorvmossen) Sydöst om väg 157 finns ett 
område, klass 3, upptaget i lövskogsinventeringen. Detta område berörs inte av 
föreslagen planändring.  

Strandskydd 

Strandskyddet är till för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. 
Den del av planområdet som är beläget inom 100 m från Månstadsån/Sämån 
omfattas av strandskydd. Ett genomförande av planförslaget innebär att 
kommunen måste upphäva strandskyddet inom detta område. Området redovisas 
på plankartan. Inom det område där nu gällande detaljplan föreslås upphävas 
återinträder istället strandskyddet.   
 
Den del av strandskyddet som berörs av ett upphävande, ligger huvudsakligen 
inom redan ianspråktagen kvartersmark och måste anses sakna betydelse för 
strandskyddets syften.  
 
Utmed ån finns en mindre vall, bitvis bevuxen med tät och svårframkomlig 
vegetation. I övrigt är strandskyddsområdet ianspråktaget av byggnader(bl a 
reningsverk), kör- och trafikytor och längst i söder finns en stor gasoltank. 
Gasoltanken är av den storleken att den inte, utan stora kostnader, kan flyttas.  
 
I samband med att detaljplanen antas kommer även kommunen att fatta beslut 
om upphävande av strandskyddet.  
 
Särskilda skäl 
Det allemansrättsliga värdet inom planområdet måste idag betecknas som noll 
eller mycket ringa, med hänsyn till att området inte är tillgängligt; 
- Terräng/vegetation inom den närmaste zonen mot ån innebär att området inte 
är tillgängligt eller lämpligt för friluftsliv.  
- Området är ianspråktaget av pågående verksamhet på ett sådant sätt att det inte 
är lämpligt för allmänheten att vistas inom. Området är även delvis inhägnat.  
Tillgänglighet till ån ges på den västra sidan. 
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Flygbilderna ovan visar att området på den östra sidan av ån är ianspråktaget på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. På den västra 
sidan består marken av skog/åker. Utmed denna sida av ån löper även en gång- 
och cykelväg.  
 
Värdet för växt- och djurlivet inom den del av strandskyddet som nu berörs 
måste anses vara litet, eftersom området till stora delar redan är ianspråktaget 
som tomtmark. Närmast/utmed ån föreslås att den vall som nu finns förstärks 
och förlängs (se under rubrik ”Brandvatten”). Detta område kan, med rätt 
utformning, fortsatt utgöra en zon för bevarande av goda livsvillkor för växt- och 
djurliv.  
 
Som särskilda skäl åberopas;  

• Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 
Verksamheten (Sveriges äldsta glasbruk) har funnits/utvecklats på 
platsen under lång tid. Företaget utgör självklart en mycket viktig del av 
Limmareds historia och framtid och ger orten ett stort tillskott av 
arbetsplatser och därmed underlag för bostäder, service etc. 
Intill/utmed ån finns idag bl a en reningsanläggning och en gasoltank. 
Gasoltanken har i en riskbedömning(Ramböll Sverige AB) fått 
klassningen ”moderat risk”. En bedömning som, om området blir 
tillgängligt för allmänheten, kan behöva omprövas. 
 

• Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.  
Den mindre vall som idag finns utmed Sämån, förslås förstärkas och 
förlängas för att kunna fungera som skydd mot att förorenat 
släckvatten/dagvatten når ån(se vidare under rubrik ”Brandvatten”). 
 

Kommunens bedömning är att det föreligger särskilda skäl för att upphäva 
strandskyddet inom hela planområdet. Ardaghs möjligheter att fortsatt nyttja 
hela området är ett långsiktigt samhällsintresse för såväl Limmareds tätort som 
för hela Tranemo kommun.  
 
Kommunen är beslutsmyndighet. (Planärendet har inletts efter den 1/7 2009.) 
I samband med att detaljplanen antas kommer även kommunen att ta beslut om 
ett upphävande av strandskyddet.  

Friluftsliv/turism 

Norr om planområdet går den s.k. Oxabanan. Oxabanan var förr en primitiv 
järnvägslinje för transport av glas från planområdet och upp till Åsunden för 
vidare transport via vattnet till Ulricehamn. Idag är Oxabanan en 17 km lång 
vandringsled, som bl. a går förbi Openstens ruin – en bit norr om planområdet 
och samhället Månstad. Leden startar vid Limmareds skjutbana norr om 
planområdet och berörs inte av planförslaget. I övrigt finns inga värdefulla 
områden för friluftsliv eller turism inom eller i närheten av området.  
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I den östra delen av planområdet ansluter en mindre väg till väg 157. Vägen går i 
kanten på föreslaget planområdet, men viker sedan av något österut och går 
istället inom det område som föreslås upphävas och som ägs av Skara Stift. 
Vägen skulle i framtiden kunna vara del av ett värdefullt promenadstråk för 
boende i Limmared.  
 
För att säkerställa möjligheten till detta läggs området med vägen fast som ett x-
område på plankartan, innebärande att det ska vara tillgängligt för allmänheten. 
Eftersom vägen går i kanten av kvarteret, och även används som skogsväg av 
angränsande fastigheter i norr, är det lämpligt att detta område blir 
”punktprickat” på plankartan och inte bebyggs.  

Geotekniska förhållanden  

Delar av planområdet är bebyggt och stora delar utgörs av hårdgjorda ytor för 
upplag och trafik. Särskilda geotekniska utredningar får göras vid varje ny 
byggnation inom området.  
 

Förorenad mark 

Enligt Länsstyrelsens MIFO-register (MIFO står för Metodik för Inventering 
av Förorenade Områden) finns följande riskområden: 
Riskklass 1 – Verksamhet som under mycket lång tid har hanterat stora 
mängder tungmetaller och tunga oljor. (PLM Limmared AB) Förorenad jord 
(gammal eldningsolja) har hittats väster om södra hyttan, där man tidigare 
hittat föroreningar. Massorna återfanns på 2,5 m till 4.5 m djup. Sanering har 
gjorts och 237 ton förorenad jord har grävts upp. 
Föroreningen ligger mitt inne i området för Ardaghs pågående verksamhet . 
Vid framtida åtgärder som innebär schaktning eller dylikt inom eller i närheten 
av området skall försiktighet iakttas, samt ev. ytterligare prov tas.  
Riskklass 1 – Tidigare doppimpregnering, verksamheten nu 
nedlagd.(Limmareds skogar AB). Endast låga halter pentaklorfenol uppmätta. 
Mycket hög riskklass på grund av att det finns misstanke om dioxinförorening.  
Området som omfattas av det tidigare sågverket är förhållandevis stort. 
Osäkerheten är därför stor kring var på området doppimpregneringen skett. 
Andra ytor kan även ha använts för att torka virket och därmed kan även 
marken under dessa vara förorenad.  
Eftersom planområdet omfattar ytor som redan tidigare är planlagda som 
industri är det rimligt att man i detta läge inte behöver utreda föroreningarnas 
exakta läge. En stor del av marken kommer med största sannolikhet aldrig att 
bli föremål för schaktning eller dylikt. I samband med kommande mark- eller 
bygglov kan krav komma att ställas på markprover/miljöutredning i det 
aktuella området. Att detta kommer att ske säkerställs med följande 
bestämmelse på plankartan: 
”a – Schaktning inom området kräver marklov. Bygglov kan ges under 
förutsättning att eventuella krav på sanering är utförda.” 
 
Bestämmelsen gäller inom platsen för f d doppningsanläggning samt området 
nedströms denna.  
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En MIFO fas 1 är genomförd. I samband med en komplettering av denna, 
begärd av Länsstyrelsen Västra Götaland, föreslog företaget (Miljöbyrån i 
Örebro AB) att ett nytt grundvattenrör skulle installeras mellan ån och platsen 
där karen för doppning i pentaklorfenol tidigare stod. Enligt företagets 
miljöansvarig kommer ett grundvattenrör att installeras under senvintern/våren 
2015 och följas upp av ett kontrollprogram med provtagning två gånger per år.  
Ytvattenprover tas kontinuerligt nerströms planområdet av Ätrans vattenråd. 
Senaste recipientkontroller jan-aug 2014 visar inte på några anmärkningsvärda 
siffror.  

Risk för skred/höga vattenstånd 

Marken närmast ån föreslås nyttjas för uppförande av skydd/vall mot att ev. 
förorenat släckvatten når Sämån. Befintlig vall placerad intill ån, föreslås 
förstärkas och förlängas. Inom de närmaste 10 m från ån får ”Byggnader inte 
uppföras”, vilket innebär att risken för ras/skred minskar. Risken för ras/skred 
bör dock beaktas även vid byggnation/åtgärder utanför den prickade zonen.  
 
Det finns inga kända mätningar över högsta högvattennivå för 
Sämån/Månstadsån. Föreslagen vall som skydd mot att förorenat släckvatten når 
ån, innebär även ett skydd mot framtida högre vattennivåer. 
  
Ån muddras med jämna mellanrum för att undvika att jordbruksmarken i 
anslutning till ån svämmas över. Maskiner för detta ändamål hänvisas till den 
västra sidan av ån.   

Kulturvärden och fornlämningar  

Inom området finns inga kända kulturvärden eller fornlämningar.  
 

 
BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Bostäder 

Inom planområdet finns inga bostäder. Utmed Vallgatan/väg 157, vid infarten 
till planområdet finns fyra bostadstomter.  

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

I den södra delen av planområdet, som utgörs av Ardaghs fastighet finns större 
byggnader med verksamhet. 
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Foto taget mot söder och Ardaghs fastighet. Ungefär i kanten mellan asfalt och gräs 
går den nya gränsen mellan Ardagh och Limmared skogar.  

Service 

Planområdet ligger strax norr om centrum i Limmareds tätort. Inom planen finns 
ingen offentlig service. Utöver Ardagh och Limmared skogar finns på 
fastigheten Limmared 28:2 även Elajo, som är ett företag inom elbranschen.  

 

Byggnadskultur och gestaltning 

 
Inom planområdet finns såväl nya/moderna industribyggnader som betydligt 
äldre. Med hänsyn till områdets läge i nära anslutning till Limmareds tätort är 
det viktigt att nya byggnader uppförs med särskild tanke på utseende och 
utformning. De områden som tillåts få en byggnadshöjd på 30 m får därför även 
bestämmelsen ”f” som reglerar utformningen av byggnaderna.   

I den norra delen av 
planområdet där Limmared 
skogar har sin verksamhet, 
finns såväl ett par större 
byggnader som stora ytor 
för upplag av virke och flis.  
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Byggnadshöjden i gällande planer varierar mellan 6 och 12 m. För detaljplanen 
över den del av Ardags fastighet som inte är med i planförslaget gäller 
byggnadshöjden 6 alt 11 m. Därutöver tillåts inom mindre områden 19 
respektive 32 m byggnadshöjd. Ardagh har ett behov av att inom del av nu 
aktullt område tillåta en byggnadshöjd om 30 m.  
Föreslagen byggnadshöjd inom planområdet är 20 m. Inom del av området tillåts 
dock en höjd på 30 m (skorstenar ej inräknade). Inom den del av industri-
kvarteret som ligger närmast norr om bostäderna vid Vallgatan sätts 
byggnadshöjden till 8 m. 
 
 

GATOR OCH TRAFIK 
Ardaghs transporter sker idag med infart till företaget via Vallgatan. Utfart sker 
sedan i den södra delen av området. Antalet lastbilstransporter uppgår till 60 per 
dag varav 20 lämnar gods och 40 hämtar. Företaget räknar med en ökning på ca 
2 % per år. Härutöver har företaget idag möjlighet till transport via järnväg med 
stickspår in på fastigheten.  
 
Transporter till och från Limmareds Skogar sker via Vallgatan med i genomsnitt 
6 lastbilar per dag. Antalet lastbilar som passerar utmed Vallgatan idag uppgår 
därmed till runt 70 per dygn. Limmared skogar har, i framtiden, även för avsikt 
att köra verksamheten dygnet runt. Gränsvärdena för trafikbuller redovisas 
under rubriken ”Buller” nedan.  
 
Från planområdet finns ytterligare en utfart mot Storgatan. Det är 
Oppenstensvägen som ansluter Storgatan längre norr ut och används förutom av 
Limmareds Skogar även av angränsande skogsfastigheter. Rättigheten, för 
angränsande fastigheter, att använda vägen är säkerställd genom 
lantmäteriservitut. Möjligheter finns att göra detta till huvudinfart för 
verksamheter i den norra delen av planområdet. Detta skulle medföra att 
trafiken och därmed även bullernivån på Vallgatan kan minska.   
 
Beroende av vilka verksamheter som i framtiden blir aktuella inom området i 
norr kan trafiken komma att öka. Planförslaget öppnar även för att i framtiden 
förlänga befintligt stickspår och möjliggöra transporter med järnväg även för 
Limmared Skogar. Företagens rättigheter att utnyttja område för stickspår på 
grannfastighet säkerställs på plankartan med bestämmelsen ”y” – ”Marken får 
nyttjas av angränsande fastighet för järnvägsspår(stickspår)”. 
Särskilda avtal mellan berörda fastighetsägare krävs avseende genomförande, 
drift och underhåll.  
 
Området för framtida järnvägsspår avgränsas med gränslinjen ”egenskapsgräns 
från vilken mindre avvikelse får ske”. Det innebär att spårets exakta sträckning 
kan komma att justeras med anledning av andra åtgärder inne på tomtmark.   
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Översiktsbild – stickspår järnväg.  
 Befintliga spår. 
  

Enligt detaljplanen möjlig förlängning av stickspår. 
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Farligt gods 

Ardagh har idag transporter med lut och svavelsyra. Dessa kommer med lastbil. 
Tidigare fick företaget florvätesyra via järnväg, men detta ämne används ej idag. 
Enligt ett beslut i miljödomstolen ska transport ske via järnväg. Mindre mängder 
får dock ske från väg 27, via Muntebovägen och södra infarten till Ardagh. Detta 
innebär att man undviker transporter förbi bostadshus.  

Parkering 

Limmareds skogar har tillräckliga ytor inne på sin fastighet för att klara sitt 
parkeringsbehov. Ardagh har parkering för anställda och besökare även på den 
östra sidan av väg 157. Parkering sker såväl på egen mark som på kommunens. 
Detta område är idag planlagt som allmän platsmark, men föreslås nu bli 
parkering även i detaljplan.  
 

 
STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller  

Vägtrafikbuller 
 
Buller, d v s oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av människan mäts 
normalt i decibel A dB(A). Ekvivalent ljudnivå är; Ljudnivå beräknat som ett medel 
under exempelvis ett dygn. 
 
Maximalnivån är den högsta uppmätta eller beräknade ljudnivån. Decibelskalan är 
logaritmisk. En förändring av ljudnivån med 2-3 dB(A) är vad det mänskliga örat kan 
uppfatta medan en sänkning/höjning med 8-10 dB(A) upplevs som en halvering/ 
dubblering av ljudnivån. 
 
Bullerriktvärden 
Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 gäller följande huvudregler vid planering 
av nya bostäder/planering av ny väg: 
Planen bör säkerställa att 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och 
uteplats) kan erhållas med hänsyn till trafikbuller.  
Planen bör säkerställa att 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till 
bostad uppfylls.  
 
Väg 157 
Planområdet ligger utmed väg 157 som enligt Trafikverkets statistik hade 2120 
fordon/årsmedelsdygn (2013). Utav dessa var 13 % (290) tunga fordon. Skyltad 
hastighet förbi planområdet är 50 km/h.  
 
Dagens trafik från väg 157 alstrar ett buller, 10 m från vägmitt, på 59 dBA 
ekvivalent ljudnivå (avser frifältsvärde utan några korrektioner). Maximal 
ljudnivå uppgår till 82 dBA.  
 
Planförslaget ger i sig ingen ökning av trafiken, dock kan vid en förändring av 
verksamheten inom planområdet en trafikökning ske. En beräkning i Trivectors 
bullerprogram, visar att även om de aktuella företagen fördubblar sina tunga 
transporter förändras inte bullernivån från väg 157.  
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Vallgatan 
Det finns idag ingen trafikräkning på Vallgatan, men med utgångspunkt från de 
siffror som företagen uppgett för sina transporter idag, har trafiken på Vallgatan 
bedömts till 150 fordon/ årsmedeldygn (2014). Utav dessa bedöms 50 % vara 
tunga fordon. Skyltad hastighet är 50 km/h.  
 
Dagens trafik alstrar ett buller, 10 m från vägmitt, på 53 dBA ekvivalent ljudnivå 
(avser frifältsvärde utan några korrektioner). Maximal ljudnivå uppgår till 82 
dBA.  
 
Eftersom Vallgatan är kort är det sannolikt att verklig hastighet ligger betydligt 
lägre än skyltad hastighet. Det innebär att bullernivån av den anledningen skulle 
vara något lägre, men väger man in det faktum att utfarten mot väg 157 innebär 
inbromsning och acceleration av fordon, vilket ökar ljudnivån, ligger nivån 53 
dBA troligen nära sanningen.  
 
Bullerberäkning för angränsande bostadstomter 
Bostadstomterna öster om Vallgatan ligger med tomtgränsen direkt mot 
Vallgatan och 10 meter från Väg 157. Avstånd till närmaste fasad är minst 14 
meter från Vallgatan och ca 20 meter från Väg 157.  
 
Bullerberäkning(Trivectors bullerprogram) har gjorts för två punkter enligt karta 
nedan och med utgångspunkt från framtida trafiksiffror=dagens trafiksiffror 
uppräknat med 1.5 % till år 2030. (Vallgatan uppräknat med 2 % enligt 
företagens egna bedömningar.) 
 
Trafik Väg 157 idag:         2120 fordon/ åmd varav 13 % tunga fordon. 
Trafik Väg 157 år 2030:          2730 fordon/ åmd varav 13 % tunga fordon. 
Trafik Vallgatan idag:         150 fordon/åmd varav 50 % tunga fordon. 
Trafik Vallgatan år 2030:          205 fordon/åmd varav 60 % tunga fordon 
 

 
Karta utvisande läget för aktuella beräkningspunkter. 
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Punkt a: 
Mottagaren har antagits stå framför fasad vad gäller buller från både Vallgatan 
och Väg 157 (fasadkorrektion +3dBA). 
 
Beräknat sammanlagt bullervärde ekvivalent nivå/ maximal nivå: 
År 2014:  År 2030: 
59 dBA / 82 dBA 60 dBA / 82 dBA 
  
(Vid beräkningen för år 2030 är ljudnivån från Vallgatan beräknad till 54.1 dBA 
och från Väg 157 till 58.6 dBA.) 
 
Jämfört med dagens situation medför trafikökningen en höjning av den 
sammanlagda ljudnivån med ca 1 dBA ekvivalent ljudnivå. Maximal 
ljudnivå är oförändrad. 
 
Punkt b: 
Mottagaren har antagits stå framför fasad vad gäller buller från Vallgatan 
(fasadkorrektion +3 dBA). 
Beräknat sammanlagt bullervärde ekvivalent nivå/ maximal nivå: 
År 2014:  År 2030: 
53 dBA/ 82 dBA 55 dBA/ 82 dBA 
 
(Vid beräkningen för år 2030 är ljudnivån från Vallgatan beräknad till 53.2 dBA 
och från Väg 157 till 43.6 dBA.)  
 
Jämfört med dagens situation ger beräknad trafikökning en höjning av den 
sammanlagda ljudnivån med ca 2 decibel. Maximal ljudnivå är oförändrad.  
 
Sammanfattning och förslag på möjliga åtgärder 
För fastigheterna utmed väg 157 kan aktuella bullerriktvärden inte uppnås. 
Gäller både den ekvivalenta nivån och maxnivån. Denna situation gäller redan 
idag. Ökningen av ekvivalenta ljudnivån från 59-60 dBA, gäller endast 
fastigheten vid mätpunkt 1, och får anses vara marginell. De två fastigheterna 
öster om mätpunkt a berörs, beroende på avståndet, inte av en ökad trafik på 
Vallgatan. 
 
För fastigheten vid mätpunkt b, kan aktuella bullerriktvärden innehållas vad 
gäller ekvivalenta ljudnivån. Den maximala ljudnivån är densamma och ligger 
över riktvärdet. Med en ökning av den tunga trafiken ökar även antalet tillfällen 
då riktvärdet avseende maxnivån överskrids.  
 
Möjligheter att vid behov anordna ett bullerskydd utmed Vallgatan finns, 
eftersom gatan är 10 m bred, vilket ger utrymme för ett framtida bullerplank mot 
närliggande bostäder.  
 
Den infart till området som finns norr om Vallgatan och bostadstomterna kan 
med fördel användas som infart till den norra delen av planområdet, vilket 
möjliggör att man fördelar trafiken till området och därmed minskar antal fordon 
utmed Vallgatan.  
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Flygbild utvisande befintliga infarter till området. Vallgatan samt infarten längre mot nordöst, 
som även utgör servitutsväg för angränsande skogsfastigheter.  
 
Buller från verksamhet 
 
Bullerriktvärden: 
Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller avseende nyetablering av 
industri, utomhusvärden vid bostäder: 

 
Områdes- 
användning 

Ekvivalent ljudnivå i dBA Högsta ljudnivå i 
dBA (läge ”fast”) 

 
 
 
 

Dag (kl 07-18) Kväll (kl 18.22) 
 
Samt sön- och 
Helgdag 
(kl 07-18) 

Natt (kl 22-07) Momentana ljud 
Nattetid (kl 22-07) 

Bostäder 50 45 40 55 
 

 
Möjligheter att klara bullerriktvärden: 
ÅF Ingemanssons i Växjö skriver i en rapport när det gäller den tidigare 
planerade verksamheten med krossning och flisning av massaved, på Limmared 
skogars fastighet: 
”Bullerriktvärdena kan innehållas vid krossning och flisning under förutsättning 
att verksamhetsutövarna vidtar skyddsåtgärder i form av: 
Bullerkrav för de maskiner som flisar och krossar på anläggningen. Buller-
kraven anges lämpligtvis som ljudeffektnivåer. 
Begränsning av driftstiden för bullrande maskiner. Driftstiderna kan anpassas 
individuellt för respektive maskin genom immissionsmätning eller beräkning av 
maskinens ljudbidrag vid bostäder.  
Flisning sker bakom skärmade vedvältor eller byggnader mot närmast belägna 
bostäder. Beräkningar/mätningar visar att flisning/krossning bakom en 
skärmande vedvälta sänker ljudnivån med drygt 10 dBA jämfört med om 
flisning/krossning sker framför vedvältan.”  
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Närmaste bostäder ligger ca 300 m från området där flisning/krossning kan 
förekomma. 
 
Planförslaget medger att man, inom Limmareds Skogars fastighet, förlägger nya 
störande verksamheter som t ex flisning/krossning på ett avstånd från bostäder 
på 400-500 meter. Vid framtida förändringar av verksamheter/vid bygglov skall 
hänsyn tas till resultatet i bullerrapporten enligt ovan.  

Radon 

Markradonmätning skall utföras i samband med att nya byggnader planeras.  

Miljö - risker 

Ardaghs verksamhet är tillståndspliktig enligt miljöbalken och omfattas av 
Sevesolagstiftningen, den lägre graden, för gasolhantering. Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. De risker som finns med verksamheten är främst utsläpp av 
kväveoxider, svaveldioxider och partiklar. Gränsvärden för hur mycket företaget 
får släppa ut finns reglerat i miljötillstånd.  
 
En riskutredning med avseende på gasolhantering är genomförd (Ramböll 
Sverige AB), vilken visar att risken med nuvarande förhållanden är moderat.  
 
Ardagh är medlemmar i Ätrans vattenråd, som kontinuerligt tar prover 
nerströms.  
 
Företaget har även transporter med farligt gods. Se under rubriken ”GATOR 
OCH TRAFIK”. 
 
Verksamheten på Limmared skogars fastighet är idag endast anmälningspliktig 
(sågverk). Förändring av verksamheten kan dock innebära tillståndsplikt. 
I samband med en ev. framtida tillståndsansökan kommer ett antal miljöaspekter 
att belysas och ev. krav på gränsvärden att ställas.  
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Planområdet är anslutet till det kommunala VA-systemet. På Limmared skogars 
fastighet finns en avloppspumpstation. Till denna går även avloppsvatten från 
bostäderna utmed Vallgatan, för att sedan pumpas vidare ut till kommunens 
allmänna nät. Området för pumpstation, samt område med kommunala ledningar 
har säkerställts på plankartan med ett ”u” – ”Marken skall vara tillgänglig för 
allmännyttiga underjordiska ledningar/pumpstation”.  
 
På Ardaghs fastighet finns ett tiotal dagvattenbrunnar med oljeavskiljare. Med 
något undantag går allt dagvatten från fastigheten via dessa och sedan vidare ut i 
Månstadsån. Någon enstaka brunn är ansluten till kommunens dagvattennät.  
 
Limmared skogar har i den nordvästra delen av fastigheten en damm som 
används för bevattning av lagrat virke. Dammen fungerar recirkulerande och tar 
även hand om annat dagvatten. Detta gäller på sommaren då dammen används 
för bevattning. Under andra tider på året ”stängs den av” och dagvatten från 
området går istället direkt ut i Månstadsån.  
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Vid en utökad verksamhet inom Limmared skogars fastighet med bl a betydligt 
fler transporter bör dagvattensystemet ses över.  

Brandvatten  

Till området går en 160 ledning. Nätet till Limmareds skogar och Ardagh har 
samma kapacitet, vilken bör räcka för behovet av brandvatten. Idag finns två 
brandposter utmed Storgatan (delen förbi planområdet) med kapaciteten 1320 
respektive 1220 l/min. Vid nybyggnation ska det beaktas att avståndet till 
närmaste brandpost inte bör överstiga 75 meter.  
Vid ny-/ombyggnad inom området måste också hänsyn tas till framkomligheten 
för räddningstjänsten. Eventuellt kan det vara aktuellt med en särskild 
räddningsväg. Det är även viktigt med val av fasadmaterial och/eller 
skyddsavstånd till närliggande byggnader och tomter med hänsyn till 
brandspridningsrisker. Detta är särskilt viktigt om det blir aktuellt med stora 
högar flis inom området.  
 
Släckvattenutredning 
Under 2014 har Ardagh efter begäran från Länsstyrelsen i Västra Götaland tagit 
fram en släckvattenutredning. (I arbetet har konsultföretaget Ramböll deltagit.) 
Syftet med utredningen var att redogöra för hur spridning av förorenat 
släckvatten i händelse av brand kan förhindras. 
I rapporten kommer man bl a fram till följande: 
”Efter analys av olika strategier torde den lämpligaste åtgärden vara att 
arrangera invallning inom fabriksområdet där släckvatten samlas upp. 
Förslaget bygger på att komplettera invallningen mot Sämån så att en 
uppsamlingsvolym som med marginal överstiger släckvattenvolymerna 
etableras.” 
 
”Befintliga gräsbevuxna jordvallar mot Sämån kan vara relativt enkla att 
komplettera för att skapa en ackumuleringszon för släckvatten. En förlängning 
av jordvallen behövs för att få en barriär mot Sämån. Höjden på vallen bör vara 
ca 0,5 meter och längden ca 650 meter.”  
 
Befintlig vall utgör den enda gröna zonen mot Sämån. Resterande del av 
kvartersmarken/mark inom strandskyddsområde är ianspråktagen för byggnader 
och körytor. En förstärkning av vallen innebär även, i viss mån, att 
strandskyddets syften avseende livsvillkoren för växt- och djurliv säkerställs. 
(Beträffande upphävande av strandskydd; se vidare under rubriken 
”Strandskydd” på sid 7.) 
Område för vall – skyddsområde för säkerställande att förorenat släckvatten inte 
når ån – har säkerställts på plankartan.  

Uppvärmning och energi  

Området är anslutet till fjärrvärme.  
Inom planområdet har Vattenfall anläggningar i form av en transformatorstation 
och markförlagda kablar. Dessa är på plankartan säkerställda genom E-område 
(transformatorstation) samt u-områden för de områden som berörs av 
markförlagda kablar. En transformatorstation finns även utmed den mindre väg 
som går i industrikvarterets östra gräns. Stationen ligger inom det område som 
nu föreslås upphävt och hamnar därmed inom område som ej är detaljplanelagt.  



ANTAGANDEHANDLING 

 20 

Utmed järnvägen genom Limmared har E.ON Gas Sverige AB en befintlig 
gasledning. Distribution sker till Ardagh via en gasledning med sträckning enligt 
kartan nedan. Ledningen/anläggningen som ligger inom planområdet tillhör 
huvudsakligen Ardagh. Det är endast ledningen från teknikhuset i områdets 
sydöstra hörn (se ring på karta nedan!) och söderut som är E.ON:s. För denna 
sträcka har ett u-område lagts in på plankartan.  
 

 
Karta: Gasledning markerad med blå linje. 
 

MILJÖKVALITETSNORMER  
 

Miljökvalitetsnormer anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som 
människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som 
miljön eller naturen kan belasta utan fara för påtagliga olägenheter.  
 
Miljökvalitetsnormer finns bl.a. gällande utomhusluft. Idag finns gränsvärden 
för kväveoxider (främst kvävedioxid), svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bly 
samt partiklar. Fr.o.m. 2010 tillämpas även ett gränsvärde för halten marknära 
ozon. 
 
Månstadsån/Sämån, som rinner direkt väster om planområdet tillhör 
Västerhavets vattendistrikts och har Ätran som huvudavrinningsområde. Enligt 
vattendistriktets statusklassificering och miljökvalitetsnormer har ån ”God 
ekologisk status” och ” God kemisk ytvattenstatus”.  
 
Miljökvalitetsnormerna uppnås genom att bullerfrågorna bevakas i samband 
med att nya verksamheter kommer till inom området alternativt att verksamheter 
blir tillståndspliktiga.  
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MILJÖMÅL 

God bebyggd miljö 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 
 
En förutsättning för att miljömålet en ”God bebyggd miljö” ska uppnås är att 
kommande byggnation och trafiklösningar utformas så att man på ett 
tillfredställande sätt löser ev. risk för bullerstörning för närliggande bostäder.  

Levande sjöar och vattendrag 

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” 

• I ett generationsperspektiv får belastningen av näringsämnen och 
föroreningar inte minska förutsättningarna för biologisk mångfald.  
 

För miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” är det av största vikt att hela 
området har ett väl fungerande dagvattensystem och att man inte ökar 
föroreningarna i Månstadsån.  
 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Planen hanteras med normalt planförfarande. Genomförandetiden är femton  
15 år från den dag då planen vinner laga kraft. 
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