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DETALJPLAN FÖR  
GRANNÄS 1:26 M FL                  
BOSTADSOMRÅDE VID NORRA VISEN, AMBJÖRNARP 
TRANEMO KOMMUN 
 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 
HANDLINGAR 
 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

� Plan- och genomförandebeskrivning  
� Plankarta med bestämmelser 
� Behovsbedömning  
� Fastighetsförteckning 
 

Detaljplanen hanteras med ett normalt planförfarande.  
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Planens syfte är att skapa möjligheter för en utökad bostadsbebyggelse och 
omvandling av fritidshusområde till permanentvillor inom ett område norr om 
Norra Visen. Området omfattar totalt 45 tomter varav 23 idag är bebyggda, i 
huvudsak med fritidshus.  
 
Planförslaget omfattar även upphävande av strandskyddet inom del av 
kvartersmark och gatumark, samt ett säkerställande av frizon närmast vattnet, 
inom de områden som inte redan är ianspråktagna som/föreslås som tomtmark.  
 

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.  
 
 

PLANDATA  

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger i den södra delen av Tranemo kommun, strax nordväst om 
Ambjörnarp och norr om sjön Norra Visen.  
Området utgörs förutom av ett antal tomter, huvudsakligen bebyggda med 
fritidshus, av skogs- och naturmark.  
Total markareal för planområdet är ca 9,7 ha (96935 m2). Härutöver omfattar 
planen vattenområdet utanför den aktuella strandlinjen.  
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Av markarealen utgör ca 50 750 m2 tomtyta för bostäder och ca 36 000 m2 utgör 
naturmark. Nya lokalgator (vägbana + yta för omhändertagande av dagvatten) 
omfattar 5754 m2, genomfarten (hela vägområdet för den allmänna vägen) 
omfattar 4482 m2. 
 
All mark, med undantag för allmänna vägen 1581, är privatägd.  
 

  
 
             Planområde 

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan/områdesplan  

I gällande översiktsplan från 2010 är området utlagt som möjligt nytt 
bostadsområde. I texten framgår att ny bebyggelse föreslås i huvudsak som 
omvandling av områden med fritidshus som redan har områdesbestämmelser.  
Den största delen av aktuellt området(både söder och norr om allmänna vägen) 
omfattas av områdesbestämmelser. Bestämmelsernas syfte var, då planen togs 
fram 1993, främst att reglera användning, utnyttjande och bygglovplikt inom 
befintligt fritidshusområde. För nu aktuellt område norr om vägen anger 
områdesbestämmelserna bl a att bruttoarean inte får överstiga 70 m2 samt att 
minsta tillåtna tomtplatsstorlek är 1000 m2. Söder om vägen gäller en maximal 
bruttoarea på 30 m2 och minsta tillåtna tomtplatsstorlek är 600 m2.  
Ett område avsett för avloppsreningsanläggning/infiltration har också avsatts i den 
norra delen av området ”E”. 
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Kartan visar det område som berörs av områdesbestämmelser. 

Detaljplaner  

Området omfattas inte av någon detaljplan. Detsamma gäller marken 
runtomkring.  

Program för planområdet 

Planförslaget följer intentionerna i kommunens översiktsplan samt i planen för 
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”. Det har därför inte varit aktuellt med 
något programskede.  

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 miljökonsekvens-
beskrivning/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. 
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Behovsbedömning: 

I behovsbedömningen, framtagen av bsv arkitekter & ingenjörer AB i samråd 
med Tranemo kommun, kom man fram till följande: 
  

Slutsats: Effekterna av ett genomförande av planförslaget förväntas var för sig 

eller sammantaget inte ge en betydande miljöpåverkan. Någon 

miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.  

 

I samband med framtagandet av planen skall följande frågor diskuteras/utredas: 

• Lämplig utformning/val av VA-lösning. Hänsyn till närheten av Norra 
Visen.  

• Dagvattenhanteringen. 

• Strandskydd. 
 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH MÖJLIGA 
KONSEKVENSER 

NATUR, GEOTEKNIK OCH KULTUR 

Mark och vegetation 

Hela området sluttar från norr mot söder, d v s ner mot sjön Norra visen med en 
höjdskillnad på ca 30 meter. Planen är uppdelad i två områden, söder och norr om 
den allmänna vägen.  
 
Söder om vägen är nivåskillnaden 3-7 meter från strandkanten upp till vägen. 
Brantast på mitten där marken mellan väg och vatten är relativt smal och störst 
höjdskillnad längst i öster. Inom detta område finns fem stugor/tomter. Marken 
består av lägre vegetation, gräs, buskar och mindre träd. 
 
 

        
 

Foton utvisande föreslaget allmänt område nere vid vattnet samt bebyggelsen längst i öster.  
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Flygbild över området mellan strandlinjen och allmänna vägen. Hela området bortsett från 

befintliga/ianspråktagna tomter samt två föreslagna nya tomter i väster, läggs ut som naturmark 

som ska vara tillgänglig för anordnande av fri passage för allmänheten. Inom den öppna ytan i 

öster är det möjligt för gemensamma anordningar/mindre bryggor etc.  

  
Norr om vägen är området kuperat med en höjdskillnad på 20-25 meter mellan 
södra och norra delarna. De brantaste partierna återfinns längst ner mot vägen och 
i den västra delen av området. Mellan befintliga stugor och vägen är marken i 
stora delar öppen och består av gräs-/ och risvegetation. I övrigt består den av 
skogsmark med äldre barrskog.  
 

   
 

    
Foto över de lite högre områdena i väster.  

 
 
 
 
 
 

Gemensam yta 

Här föreslås två 

nya tomter 

Utsikt från några av tomterna  

i den östra delen av området. 
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Utmed den västra gränsen av planområdet rinner en bäck som avvattnar delar av 
planområdet och även området uppströms planen. Bäcken berörs inte av förslaget, 
mer än att tillrinningen kan påverkas något av att dagvattnet från tomterna kan 
komma att ledas annorlunda. Områdena närmast bäcken förblir naturmark och 
förändringen bedöms bli marginell.  
 

      
Foto över bäcken i planområdets västra gräns. Till höger syns den stensatta kulvert som bäcken 

rinner genom då den passerar allmänna vägen.  

 
Bäcken med omgivande naturmark utgör en viktig spridningskorridor för djur och 
växter. Föreslagna bostadstomter kommer som närmast runt 15 meter från 
bäcken, vilket bedöms tillräckligt för att undvika påverkan på naturvärdet.  
 
Söder om den allmänna vägen/innan utloppet i sjön breddar bäcken ut, 
innebärande att markområdena närmast bäcken är fuktiga. De två nya tomter som 
föreslås öster om bäcken, förutsätter att åtgärder vidtas i bäckens sträckning förbi 
detta område. Åtgärder som innebär markavvattning kräver tillståndsprövning av 
Länsstyrelsen eller miljö- och markdomstolen. 
 
Direkt nordväst om planområdet finns en samfälld damm. Denna berörs inte av 
planförslaget.  
 
Inom området finns inga särskilt skyddsvärda områden. Enligt kommunens 
naturvårdshandläggare finns heller inga områden som utgör häckningsplatser för  
t ex storlom eller fiskgjuse. Naturmarken inom planområdet kan med fördel 
planteras med t ex nypon, hassel och annan buskvegetation vilket gynnar bl a bin 
och hasselmus.  

Strandskydd 

Strandskydd råder generellt vid hav, insjöar och vattendrag. Syftet med skyddet är 
att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livs-
villkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet omfattar land- 
och vattenområdet intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 
Området får utvidgas till högst 300 m från strandlinjen, om det behövs för att 
tillgodose något av strandskyddets syften.  
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Skyddet innebär bland annat att man inte får uppföra bebyggelse om det inte finns 
särskilda skäl för dispens eller upphävande av strandskyddet.  
  
Norra Visen omfattas av strandskydd intill 100 meter från strandlinjen.  
 
I kommunens LIS-plan(landsbygdsutveckling i strandnära läge) är aktuellt 
område norr om allmänna vägen upptaget som lämpligt för landsbygdsutveckling 
(Bostäder A-läge). Bostäder A-läge innebär att området ligger i närheten av det 
kommunikationsstråk som enligt kommunens översiktsplan ska prioriteras. 
Ambjörnarp är också en ort som enligt översiktsplanen ska prioriteras.  
 
 
Planen: 
Planförslaget innebär att strandskyddet kring Visen/inom planområdet till vissa 
delar begärs upphävt. De delar som föreslås upphävas omfattar kvarters- och 
gatumark och ligger antingen med den allmänna vägen som barriär mot 
strandområdet eller är områden som redan är ianspråktagna som tomtmark till 
befintliga byggnader söder om vägen. Två tomter söder om vägen föreslås på 
mark som idag inte är ianspråktagen som tomtmark. Området utgörs dock av 
mark som idag inte inbjuder till vistelse med anledning av att området bitvis är 
blött. En exploatering förutsätter åtgärder vid bäckens utlopp mot sjön.  
  
För att säkerställa att strandskyddets syften uppfylls har all naturmark söder om 
vägen fått bestämmelsen ”x”. Där x innebär att marken ska hållas tillgänglig för 
anordnande av fri passage för allmänheten. På så vis kan man trygga 
förutsättningarna för det rörliga friluftslivet och även skydda den viktigaste 
övergångszonen för djur- och växtliv. Inom området som ska fungera som 
”frizon” föreslås strandskyddet ligga kvar. Bredden på frizonen är utmed några 
kortare sträckor smal med en bredd på endast några få meter. Detta gäller utmed 
de sträckor där stugor redan finns etablerade och dessa har en tydlig 
tomtplatsavgränsning. På övriga sträckor är frizonen som minst 10 meter. 
 
Planen medger att mindre bryggor uppförs. Dessa ska utformas så att de inte 
uppfattas privata och därmed hindrar allmänhetens tillgång till strandområdet.   
 
Foton nedan visar hur strandlinjen ser ut idag och ett par befintliga 
stugor/byggnader.   
 

   
Fotot till höger visar ianspråktagen tomtmark vid bostadshuset längst i väster. 
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Särskilda skäl: 
Område norr om allmänna vägen(kvartersmark och gatumark): 

• Området är genom den allmänna vägen 1581, väl avskilt från området 
närmast strandlinjen. 

• Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Området finns upptaget i 
kommunens LIS-plan där bedömningen gjorts att en bebyggelse inom 
området bidrar till utvecklingen av landsbygden.  

 
Områden söder om allmänna vägen(kvartersmark): 

• Det område inom vilket strandskyddet föreslås upphävas utgörs i 
huvudsak av befintliga tomter och är att betrakta som redan ianspråktaget 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.   

 
Bedömningen är att strandskyddets syften kan säkerställas med de bestämmelser 
som föreslås, d v s djur- och växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och 
allmänhetens tillgång till strandområden försämras inte.  
 

Friluftsliv 

Inom området finns inget ordnat friluftsliv. Området ger mycket goda möjligheter 
för boende att få ett aktivt friluftsliv med direkt närhet till sjö och skog.  

 

Geotekniska förhållanden  

En geoteknisk utredning har genomförts under februari månad 2014(WSP).  
 
Sammanfattningsvis kommer man i utredningen fram till följande:  
- Sättningsförhållandena i moränen är mycket goda.  
- Stabilitetsförhållandena i moränmarken är tillfredsställande och någon risk för 
skred bedöms inte föreligga på grund av att områden där markens lutning är stor 
består av friktionsjord med generellt litet djup till berg.  
- Inom området finns inga bergsslänter där lösa block kunnat konstateras. De 
naturliga bergsslänterna är dessutom av begränsad höjd.  
- Inom undersökt område kan tänkta byggnader grundläggas utan särskild 
grundförstärkning.  
- Inget tyder på pågående erosion längs strandkanten. I den östra delen är 
sjökanten delvis kantad av block.  
- På grund av klimatförändringar kan sjöns vattennivå komma att stiga något, 
vilket måste beaktas vid val av färdig golvnivå för hus som byggs strandnära.  
- I samband med utredningen konstateras även att Trössebäcken breddar och 
rinner utanför sitt lopp i området söder om landsvägen. Detta får påföljden att 
marken där är vattensjuk.  
 
Någon närmare kartläggning av djupförhållandena i sjön har inte gjorts i samband 
med framtagandet av planhandlingarna. En äldre djupkarta över sjön visar att 
djupet utmed den aktuella sträckan, från strandkanten till djuphål (140 m ut i sjön) 
ökar med en gradient på 14-20%. Marken närmast vattnet uppvisar liknande 
förhållande med undantag av de två nya tomterna där marken har en lutning ner 
mot vattnet på ca 2,5%.  
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Området bedöms med hänsyn till ovanstående lämpligt att bebygga. Särskilda 
geotekniska utredningar/bedömningar avseende stabilitet (avser tomterna närmast 
vattnet) kan komma att krävas i samband med byggnation.  
 
Mot bakgrund av den geotekniska utredningen föreslås en bestämmelse kring 
byggnaders placering och utförande med hänsyn till framtida högre vattennivåer. 
Se nedan under rubrik ”Risk för översvämning/höga vattenflöden”. 
 

Risk för översvämning/höga vattenflöden 

Enligt uppgift varierar vattenståndet i sjön mycket lite och de markområden som 
berörs av planförslaget har inte varit översvämmade. Topografin är också sådan 
att marknivån stiger snabbt från sjön. Det är endast området längst i väster som är 
mer låglänt men inte heller detta område har varit översvämmat. Detta område är 
dock tidvis vattensjukt beroende på att Trössebäcken i planområdets västra gräns 
rinner utanför sitt lopp då den passerat vägen.   
 
Enligt en äldre djupkarta över Visen är sjöns medelvattennivå +182.3 möh. Nivån 
vid högsta högvatten(100-årsregn e d) är ej känt. Det har bedömts rimligt att en 
lägsta golvnivå för nya byggnader ligger minst 1.0 meter över medelvattennivån. 
Kartbilden nedan visar vilken kvartersmark(söder om vägen) som ligger över 
nivån +184.0.  
 

 
 
 
En planbestämmelse föreslås som innebär att nya byggnader utformas och utförs 
så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +184.0 inte skadar 
byggnaden.  
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För att möjliggöra en byggnation på de två tomterna i sydväst kan åtgärder 
komma att krävas för att inte Trössebäcken ska bredda utanför sitt lopp. Sådana 
åtgärder kan även komma att kräva anmälan/tillstånd för vattenverksamhet och 
skall i ett tidigt skede samrådas med miljömyndighet.  

Radon 

En radonundersökning har genomförts inför framtagandet av detaljplanen. Denna 
visar att marken utgör ett s k  normalriskområde för radongas vilket innebär att 
nya byggnader ska utföras radonskyddade. Området är relativt stort och mätning 
har endast gjorts i fyra punkter placerade inom områdets olika typer av 
markförhållanden.  Byggnation inom området kräver, utifrån genomförd 
radonmätning, ett radonskyddat byggande, men utifrån miljöbalkens 
försiktighetsprincip och eventuella framtida lägre gränsvärden rekommenderas 
radonsäkert byggande. Enskilda tomter skulle kunna ha värden som inte kräver 
några särskilda tekniska åtgärder med anledning av radonförekomst. För att 
undvika ett radonskyddat/radonsäkert byggande krävs då, lämpligen i samband 
med bygglov, en särskild radonmätning inom den specifika tomten. Mätning bör 
ske efter borttagande av vegetationsrester etc.   
 
Vad är radonsäkert byggande? 
Vid radonsäkert byggande ställs höga krav på att byggnaden är tät mot inläckande 
jordluft. Genomföringar av rör görs lufttäta. Någon av följande kombinationer 
brukar kunna användas: 
• Kantförstyvad betongplatta, utförd så att den blir så tät att jordluft inte kan 

sugas in i huset.  
• Källarytterväggar/suterrängytterväggar utförs i betong. 
• I det kapillärbrytande lagret under huset läggs dräneringsslangar. Dessa 

kopplas samman till ett rör som dras upp genom huset eller ut till plattans 
ytterkant. Om lufttrycket under huset måste sänkas, monteras en fläkt på röret.  

(Källa: Boverket) 

 

Krav med anledning av ev. radonförekomst kommer att ställas i samband med 
bygglov. Information kring detta har införts på plankartan. 
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Kulturvärden och fornlämningar  

En fast fornlämning finns inom området i form av den gamla sågen i områdets 
västra gräns längst ner mot vägen(raä65). Denna påverkas inte av planförslaget.  
Inför planarbetet har en arkeologisk utredning etapp 2 gjorts, med  
 
Sökschaktsgrävning(juni2013). Resultatet av denna visas på kartbilden nedan.  

 
I den norra delen hittades ett antal övertorvade röjningsrösen av förhistorisk 
karaktär. I samband med förundersökning av området med röjningsrösen har även 
två gravar från järnåldern hittats. En slutundersökning av dessa har genomförts. 
Några kvarvarande kulturhistoriska lämningar som behöver undersökas finns 
därmed inte. 

 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Bostäder 

Inom området finns idag ett mindre bebyggelseområde. Söder om den allmänna 
vägen finns ett hus som används som permanentbostad, men i övrigt är det idag 
endast byggnader av fritidshuskaraktär i ett plan och med en begränsad 
byggnadsyta.(Se foton nedan.) Orsaken till detta är troligen främst de 
områdesbestämmelser som gäller inom området och endast medger en bruttoarea 
på maximalt 70m2 norr om vägen och 30 m2 söder om vägen.    
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En annan orsak kan vara att tillfarten till området idag är besvärlig med en smal 
och mycket brant väg, samt avsaknaden av möjlighet att ansluta sig till 
kommunalt VA alternativt större gemensam anläggning.  
 
Planförslaget innebär att området kan omvandlas från ett typiskt fritidshusområde 
till ett mer traditionellt villaområde av permanent karaktär. Detta genom att man 
inom området bygger ut gator, möjliggör för en gemensam VA-anläggning samt 
att planbestämmelserna nu medger en maximal byggnadsyta på 250 m2. 
 
Den kvartersutformning som föreslås har till viss del styrts av de befintliga 
tomterna samt av att området är så kuperat, vilket utgör en begränsning vid 
byggnation av gator.  
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Karta utvisande tomtstorlekarna inom området.  

Service 

Planområdet ligger drygt 2 km från Ambjörnarps tätort och 8 km söder om 
Tranemo. Serviceutbudet i Ambjörnarp består i huvudsak av förskola, 
skolbarnomsorg, F-3 skola samt en byakrog.  
Här finns en differentierad småföretagsamhet med flest arbetstillfällen inom 
trävaruindustrin.  Det är idag brist på hyreslägenheter i Ambjörnarp. Planförslaget 
ger möjligheter att till viss del avhjälpa detta. I Ambjörnarp ligger JABO:s 
tillverkningsenhet med stor tillverkning av mindre stugor och friggebodar. 
Företaget är beroende av att boendemöjligheter erbjuds på orten.  
 

Byggnadskultur och gestaltning 

Någon styrning av byggnadernas utformning är inte föreslagen.  
Följande planbestämmelser föreslås: 
 
Användningsbestämmelser 
LOKALGATA Lokaltrafik  
GENOMFART Genomfartstrafik 
NATUR  Naturmark 
B Bostäder 
W Vattenområde. Möjlighet att uppföra mindre bryggor.  
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Egenskapsbestämmelser 
n  Vegetationen får inte överstiga 0,5 meter. Marken  
  skall hållas fri från träd och buskar.  
   
  Dagvatten från lokalgator skall infiltreras på allmän  
  platsmark planområdet 
  Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor skall infiltreras 
  på tomtmark 
 e250  Högsta tillåtna byggnadsarea i kvm per tomt 
    
  Byggnad får inte uppföras 
p  Huvudbyggnad skall placeras minst 4.5 meter från  
  tomtgräns. Garage får placeras intill 2 meter från  
  tomtgräns  
b  Byggnad skall utformas och utgöras så att naturligt  
  översvämmande vatten upp till nivån +184.0 inte  
  skadar byggnaden.  
II  Högsta antal våningar 
  Körbar förbindelse får inte anordnas 
 
x  Marken skall hållas planterad och vara tillgänglig för  
  anordnande av fri passage för allmänheten  
g  Marken skall vara tillgänglig för en gemensamhets- 
  anläggning för gata och/eller VA 
u  Marken skall vara tillgänglig för allmännyttiga  
  underjordiska ledningar 
y  Marken skall vara tillgänglig för utfart från  
  angränsande fastighet 
 
  Område inom vilket strandskyddet upphävs 
 
a  Marken skall vara tillgänglig för in- och utfart från  
  angränsande fastighet  

TRAFIK 

Planområdena ligger utmed(söder och norr om) den allmänna vägen 1581, som 
har Trafikverket som väghållare.  Enligt Trafikverket är årsmedeldygns-
trafiken(ÅDT) på aktuellt avsnitt 303 fordon (juni-juli 2011). ÅDT för lastbil var 
27 fordon.  Hastighetsbegränsningen på sträckan förbi planområdet är 70 km/h.  
Vägområdet för Väg 1581 är 9,5 – 10 m brett och omfattar utöver vägbanan 2 
meter på varje sida med diken/slänt. Vägområdet har lagts fast som 
”GENOMFART” på plankartan.  
 
Boende inom området kan i framtiden i huvudsak förväntas ha sina målpunkter i 
Ambjörnarp, ca 2 km öster om planområdet alternativt i Tranemo, 8 km norr om 
Ambjörnarp. Här finns kommunal service(förskola, skola och butiker etc.) och 
arbetsplatser. Berörda allmänna vägar är 1581 in till Ambjörnarp samt 1578 
mellan Ambjörnarp och Tranemo. 
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Idag finns flera infarter/anslutningar från väg 1581 till planområdet. Några 
enskilda infarter till stugorna längs med väg 1581 och en gemensam infart som går 
upp till de stugor som ligger längre upp i området. Denna uppfart har länge varit i 
behov av upprustning alt. ombyggnad eftersom den är mycket brant och smal med 
dålig standard och mycket dålig trafiksäkerhet vid utfarten mot allmänna vägen.  
 

 
 
När hela den nya gatustrukturen har byggts ut norr om väg 1581, kommer 
samtliga av de befintliga infarterna att ha försvunnit och ersatts av den nya 
infartsväg som ligger direkt öster om planområdet. Denna väg ligger idag på 
grannfastigheten Bredhult 1:1 och används förutom som infart till ett par 
befintliga hus, även som skogsbilväg för bl a virkestransporter.  Andra möjligheter 
till placering av ny infart har studerats, men med hänsyn bl a till nivåskillnader 
inom området och befintlig bäck i den västra gränsen har nuvarande förslag 
bedömts vara den bästa lösningen såväl ekonomiskt och tekniskt som ur 
miljösynpunkt. Förslaget innebär att lokalgatan i detaljplanen ansluter till befintlig 
enskild väg. Den enskilda vägens anslutning mot allmän väg påverkas inte.  
 
Utfartsförbud har lagts ut utmed hela Väg 1581, med undantag för befintlig infart 
mot norr(längst i öster), befintlig infart till den gamla sågen samt befintliga 
infarter mot söder. Befintliga infarter mot norr kommer att försvinna i takt med att 
området exploateras. Då den första etappen byggs ut kommer den branta in-
/utfarten (se foto ovan) att stängas. Resterande utfarter måste finnas kvar till dess 
att den andra/sista etappen byggs ut.  
 
Den befintliga infarten som nu ska användas för hela planområdet norr om vägen 
ligger med anslutning mot väg 1581 strax innan en kurva. Utfarten påverkas inte 
av planförslaget, men det är angeläget att man säkerställer en tillräckligt lång 
siktsträcka så att en god trafiksäkerhet kan uppnås. Enligt ett tidigt samråd med 
Trafikverket ska det enligt VGU (Vägars och gators utformning) vara en 
siktsträcka längs primärvägen på 170 meter från en punkt 5 m in på 
sekundärvägen.  

Befintlig brant uppfart, norr om väg 
1581,som nu ersätts. 
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Analys av siktsträckan har gjorts och för att säkerställa att kraven enligt VGU 
uppfylls, har bestämmelsen ”n” införts inom ett område söder om vägen. Här får 
inte vegetationen överstiga 0,5 meter (se foto nedan).   
 
 
 

Foton utvisande sikt mot väster respektive mot öster från befintlig/framtida utfart.  
 

 
Fotot(Google earth) visar befintlig anslutning mot allmänna vägen. Den nya lokalgatans 
anslutning mot enskild väg hamnar strax innan bostadstomten/staketet.  

 
Befintliga infarter till tomterna söder om den allmänna vägen föreslås i huvudsak 
behållas i sina nuvarande lägen. Med anledning av höjdförhållandena är det svårt 
att angöra tomterna rakt norrifrån. Infart sker därmed över det som blir 
Naturmark. För de två tomter som föreslås längst i väster bör, för att undvika nya 
utfarter, infart ske i samma läge som för den befintliga tomten bredvid. Om nya 
infarter krävs skall dessa detaljstuderas så att de uppfyller kraven på fri sikt enligt 
VGU.  Nya anslutningar/förändringar av befintliga skall samrådas med 
Trafikverket.  
 

Vegetationen ska hållas nere 

Ny anslutning av 
lokalgatan 
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STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller – väg 1581  

Buller, d v s oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av människan 
mäts normalt i decibel A, dB(A). Ekvivalenta bullernivåer är buller beräknat som 
ett genomsnitt per dygn. 
 
Maximalnivån är den högsta uppmätta eller beräknade ljudnivån. Decibelskalan är 
logaritmisk. En förändring av bullernivån 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 bullernivån. 
 
Bullerriktvärden 
Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas 
vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur.  
Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse är: 

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 
Enligt Boverket bör följande principer gälla vid avsteg från huvudregeln då 
avvägningar ska göras mot andra allmänna intressen. ”Nya bostäder bör kunna 

medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55-60 dBA, under 

förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida(högst 45 dBA vid fasad) eller 

i varje fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av 

bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida”.  

 
Beräkning av trafikbuller  
Trafiken på väg 1581 ger, enligt beräkningar i programmet Trivector Buller-Väg, 
upphov till en ekvivalent ljudnivå på 57 dBA, 10 m från vägmitt.  
 
Beräkningarna har gjorts utifrån en trafikmängd på 550 fordon/dygn varav 10 % 
tunga fordon och hastigheten 70 km/h.  
Enligt en trafikräkning från år 2011 uppgick trafiken på aktuell väg till 303 
fordon/dygn. Denna siffra har räknats upp med 1,5 % per år till år 2030, 
innebärande en trafiksiffra på ca 400 fordon/årsmedeldygn. En full utbyggnad av 
planområdet med enbart permanentbostäder skulle utöver detta generera en 
trafikökning på runt 150 fordon/dygn. (En stor del av dessa fordon kommer 
sannolikt att köra österut och därmed inte passera området.) 
 
För att klara riktvärdet på 55 dBA utomhus krävs ett avstånd från vägmitt på 
knappt 15 meter (mjuk mark mellan bullerkälla och mottagare). 
 
För att klara riktvärdet för maximal ljudnivå utomhus på uteplats (70 dBA) krävs 
ett avstånd från vägmitt på 35 meter.   
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Tomterna utmed väg 1581 ligger på ett avstånd som i flera fall understiger 15 
meter. I ett par fall, söder om vägen, är avståndet endast runt 6 meter till 
tomtgräns. Detta gäller för redan befintliga tomter/byggnader. För dessa tomter 
hamnar även byggrätten närmare vägen än 15 meter.  
 
Norr om vägen är avståndet till byggrätt för samtliga tomter, med undantag för tre 
befintliga tomter minst 15 meter.  
 
Bedömningen är utifrån gällande riktvärden och ovanstående bullerberäkningar att 
riktvärdet för ekvivalentnivå kan innehållas för samtliga fastigheter norr om väg 
1581 samt för de nya tomterna söder om vägen.  
 
Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats riskerar att överskridas för 
samtliga tomter närmast vägen.  
 
Åtgärdsförslag 
Eftersom tomterna söder om väg 1581 ligger lägre än vägen bör behovet av 
bullerdämpande fasad utredas i samband med bygglov. Med hänsyn till att 
tomterna ligger med norrsidan mot vägen bör t ex fasader med mindre fönsterytor 
vara en lämplig åtgärd.  
 
För samtliga tomter söder om väg 1581 samt kvarteren närmast norr om vägen 
föreslås en bestämmelse om att ”uteplatser skall placeras i skydd av byggnad eller 
plank”.                                                                                                                                              

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, avlopp  

En exploatering kräver enskilt vatten och avlopp. Idag finns enskilda lösningar 
inom området, bland annat en infiltrationsanläggning som sex stugor är kopplade 
till.  Ett antal stugor har även egen brunn. Standarden på befintliga anläggningar 
är inte utredd inför denna detaljplan. 
 
Intentionen är att anlägga infiltrationsanläggningar som kan tjäna hela området. 
Varje tomt förses med en avloppsbrunn, i några fall krävs att avloppet pumpas till 
infiltrationsytan. Det gäller t ex tomterna söder om allmänna vägen. För ledningar 
som korsar väg 1581 samt för ledningsdragning inom vägområdet krävs tillstånd. 
Arbete inom vägområdet kräver också en trafikanordningsplan.  
 
På plankartan har aktuella lägen för infiltrationsanläggningar redovisats. Ytorna är 
anpassade för att klara det antal hushåll som föreslås.  
En ansökan om enskilt avlopp har lämnats in till Tranemo kommun och hanteras 
parallellt med detaljplanen. 
I samband med ansökan har, utifrån befintligt material(tänkt uppbyggnad av 
infiltration samt genomförd geoteknisk undersökning och markprov/siktanalyser) 
följande bedömning gjorts; 
”Planerade infiltrationsytor med föreslagen storlek och utformning har kapacitet 

att ta hand om avloppsvattnet från området, utan att anläggningen i någon större 

omfattning påverkar Väg 1581 med vägdike och vägtrumma. Vattensamlingar 

med ytvatten bör stadigvarande kunna undvikas.”  
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Infiltrationsytorna för avlopp byggs, liksom lokalgatorna, ut i etapper. 
Anläggningarna i den östra delen av området (två infiltrationsytor) byggs i den 
första etappen medan infiltrationsanläggningen längst i väster byggs ut som en 
etapp 2.  
En gemensam vattenbrunn placeras uppströms infiltrationsanläggningen, i den 
norra delen av planområdet.  

Släckvatten 

Enligt räddningstjänsten bör vattenflödet i brandposter inom området vara 600 
liter/minut. Med hänsyn till planområdets användning (bostäder i högst två plan), 
är det möjligt att använda sig av ett så kallat alternativt system. Avståndet till 
närmaste brandpost bör då inte överstiga 1000 meter och kapaciteten skall vara 
minst 900 liter/minut. I det fall tillräckligt släckvatten inte kan fås inom området 
hänvisas till närmaste brandpost inne i Ambjörnarp. 
 
Med hänsyn till att avståndet in till Ambjörnarp överstiger två kilometer, är det en 
fördel om möjlighet också kan ges att fylla tankbilar nere vid sjön. Samråd ska ske 
med Räddningstjänsten om vilka åtgärder som krävs för att detta ska vara ett 
alternativ. 

Dagvatten  

Dagvatten ska omhändertas lokalt inom planområdet och på ett för platsen 
lämpligt sätt ur estetisk, ekologisk och hydrologisk synpunkt. Även hälsoaspekter 
bör beaktas. Utifrån kända förutsättningar av markförhållandena inom området 
bedöms marken vara lämplig för infiltration och ha kapacitet att ta hand om 
dagvattnet från kvartersmark och lokalgator.  
 
Olika alternativ till dagvattenlösning finns beroende på; markförhållandena på 
respektive tomt och på storleken på byggnader/ hårdgjord yta.  

• Utgångspunkten ska vara anläggande av infiltrationsmagasin. Detta är 
möjligt då tomten ligger i en omgivning med tillräcklig jordmån.  

• Som alternativ kan man använda sig av fördröjningsmagasin/ stenkista 
eller dagvattenkassetter om tillgänglig markyta är liten/ jordmånen för 
tunn.  

• Inom några tomter i områdets nordvästra del kan befintligt berg försvåra 
omhändertagande av dagvatten inom tomtmarken. Dagvatten kan ledas ut 
till naturmarken i väster.  

• Den exakta utformningen/alternativ av dagvattenhantering inom 
respektive tomt ska ske i samband med bygglov.  

• Lokalgator inom området beläggs med grus med avrinning mot ett öppet 
vägdike. Vid behov anläggs infiltrationsyta invid infarten till området.  

 
Den sammanfattande bedömningen är att; ett omhändertagande av dagvatten med 

något av ovanstående alternativ, kan ske inom området utan att ytterligare 

dagvattenmängder tillförs den allmänna vägen/vägdiken etc. 

 
Planbestämmelser föreslås med krav på lokal infiltration av dagvatten från såväl 
tomtmark som lokalgator.  



ANTAGANDEHANDLING 

 21

Uppvärmning och energi  

Bebyggelsen värms upp med individuella anläggningar. En strävan är att genom 
husplacering och fasadisolering minska energibehovet. Gemensamma lösningar 
bör övervägas. Områdets placering i en sydsluttning skapar möjlighet till 
solenergi.  
 
Genom området går idag ett antal lågspänningsledningar. De flesta luftledningar. 
Dessa tjänar befintliga fastigheter inom området. I samband med utbyggnad av 
området kan det bli aktuellt att dessa flyttas. Placering av transformatorstationer 
som behövs inom området, ska placeras i samråd med aktuellt elbolag. 

 
Karta utvisande befintliga lågspänningsledningar över området.  

 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som 
människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön 
eller naturen kan belastas med 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. 
 
Den trafikökning som planförslaget innebär i närområdet får anses som marginell 
och ett genomförande bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer 
överskrids eller riskerar att överskridas.  

Miljökvalitetsnormer finns även för vatten.  Den sammanvägda ekologiska 
statusen för sjön Norra Visen bedöms som måttlig. ”Fiskar och andra 

vattenlevande djur saknar naturliga livsmiljöer i strandzon. Det finns definitiva 

vandringshinder nedströms sjön. Trots att fiskar och andra djur kan röra sig fritt 

i sjöns grunda vattenområden blir därför den sammanvägda bedömningen sämre 

än god. Sjön är också påverkat av försurning. Biologiska data saknas”. 
(Uppgifter hämtade från VISS – Vatteninformationssystem Sverige.) 
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Den kemiska statusen exklusive kvicksilver bedöms som god. (I Sverige idag 
överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag 
och kustvatten.)  

Någon risk för att miljökvalitetsnormerna överskrids med anledning av ett 
genomförande av planförslaget, bedöms inte finnas.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

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

Huvudmannaskap 

Kommunen är inte huvudman för allmänna platser.  
 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Detaljplanen tas fram av bsv arkitekter & ingenjörer ab på uppdrag av 
markägaren och i samråd med Tranemo kommun.  
Detaljplanen hanteras med ett normalt planförfarande.  
Samråd: december 2013 - januari 2014 
Granskningsutställning: september-oktober 2014 
Antagande och laga kraft: november-december 2014 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

I samband med försäljning av tomter enligt plankartan kommer en 
lantmäteriförrättning att begäras. Nya tomter bildas genom avstyckning.  
Gemensamhetsanläggningar ska genom en anläggningsförrättning bildas för 
infart/gator och VA-anläggningar. I anläggningsförrättningen bestäms även t ex 
vägens standard och andelstal för de fastigheter som ingår.   
 
För byggnation av ny väg (avser den första sträckan som ansluter till allmänna 
vägen) upp till området krävs en överenskommelse med fastighetsägaren till 
Bredhult 1:1. En sådan har tecknats inför antagandet av detaljplanen. 
 

TEKNISKA FRÅGOR 

Nya byggnader ska utföras radonskyddade. Utifrån miljöbalkens 
försiktighetsprincip och eventuella framtida lägre gränsvärden rekommenderas 
radonsäkert byggande. Enskilda tomter skulle kunna ha värden som inte kräver 
några särskilda tekniska åtgärder med anledning av radonförekomst. För att 
undvika ett radonsäkert byggande krävs då, lämpligen i samband med bygglov, en 
särskild radonmätning inom den specifika tomten. Mätning bör ske efter 
borttagande av vegetationsrester etc.  
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En utbyggnad av gator och tomter i området kan föranleda flytt av befintliga 
luftledningar. Detta skall ske i samråd med aktuell ledningsägare(Vattenfall).  
 

 I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp, flytt av ledningar etc. kan 
 arbete komma att ske inom eller i närheten av vägområdet. Detta kräver en 
 trafikanordningsplan. 
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