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DETALJPLAN FÖR  

GUDARP 24:192                 

TRANEMO TÄTORT OCH KOMMUN 
 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 

HANDLINGAR 
 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Plan- och genomförandebeskrivning  

 Plankarta med bestämmelser 

 Behovsbedömning  

 Fastighetsförteckning 

 

Planförslaget bedöms vara av begränsad betydelse och strider inte mot 

kommunens översiktsplan för Tranemo.  

Detaljplanen hanteras med ett enkelt planförfarande.  
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 

Tranemo bibliotek, som nu är beläget inom planområdet har under ett antal år 

funnits här med hjälp av tillfälligt bygglov. Intentionen är nu att ändra 

detaljplanen så att den även medger verksamhet, i form av bl a bibliotek, och att 

ett permanent bygglov kan ges.  

 

Planförslaget skall även medge skola eftersom kommunen har för avsikt att 

flytta gymnasiets byggprogram hit. Detta skall i första hand inrymmas i de 

lokaler som idag används för handel(Gudarp 24:193). Planen föreslår att 

gymnasieskola medges inom samtliga berörda kvarter, för att skapa flexibilitet 

och framtida möjligheter till andra verksamheter inom området.  

 

 

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 utmed Jönköpingsvägen och den södra infarten till Tranemo 

tätort. Området har sin tillfart via Åkerivägen.  

 

Total areal som omfattas av en ny/ändring av detaljplanen är 29170 m
2
. Utav 

detta utgör 25551 m
2
 kvartersmark för centrumverksamhet, gymnasieskola, 

kontor samt industri(av ej störande karaktär). Endast ca 800 m
2
 utgör ny 

kvartersmark. Denna yta tillhör fastigheten Gudarp 4:45 som i övrigt omfattas av 

detaljplan nr 222. (Se bild nedan.) Resterande yta är gatumark/allmän platsmark.    

 

Kvartersmarken är i huvudsak i privat ägo. Kommunen äger gatumarken samt 

den del av det sydvästra kvarteret som hör till fastigheten Gudarp 4:42. En 

mindre del av föreslagen gatumark ligger idag på fastigheten Gudarp 24:192 

innebärande att en lantmäteriförrättning/fastighetsreglering krävs.    

 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan  

Översiktsplanen för Tranemo kommun antogs 2010. Planen omfattar inga 

detaljerade kartor eller ställningstaganden för tätorten Tranemo. I texten kring 

orten står dock följande; 

 ”Inriktningen är att fortsätta utvecklingen av det sjönära park- och 

verksamhetsområdet från Medborgarplatsen till Molanders park- och 

verksamhetsområde intill Tranemosjön med Storgatan med dess service och 

affärsverksamhet.”  

 

Skrivningen ligger till grund för beslutet att flytta gymnasieskolans 

byggprogram till nu aktuellt planområde. 
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Detaljplan  

                      
 

Planområdet, markerat med blå transparent färg, berörs av tre olika gällande 

detaljplaner enligt bilden ovan. Planerna har följande bestämmelser för det 

aktulla området.  

 

Nr 187: Detaljplanen som är från 1978 anger småindustriändamål för 

kvartersmarken. Nordöst om aktuellt planområde ligger ett stråk med 

högspänningsledning ”El”. Den nordöstra delen av denna detaljplan ligger kvar 

med sina nuvarande bestämmelser.  

 

Nr 222: Denna detaljplan från 1989, gäller för en mindre del av aktuell 

kvartersmark. Planbestämmelserna medger småindustri och hantverk. 

Kvartersmark berörs samt en mindre del av gatumarken/Jönköpingsvägen. 

I den norra delen av Gudarp 4:45 tas prickmarken i befintlig plan nr 222 bort, 

eftersom planförslaget omfattar markområdet direkt norr. Detta område tillhör 

4:45 men är idag ej planlagt.   

 

Nr 270: Detaljplanen upprättades 1998 för placering av en panncentral för 

fjärrvärme. Intentionerna i detaljplanen genomfördes aldrig, varför området nu i 

sin helhet ingår i aktuellt planförslag och föreslås få nya mer aktuella 

bestämmelser.  

 

En mindre del av aktuellt planområde, söder om detaljplan nr 270, är idag ej 

planlagt.(Området hör till fastigheten Gudarp 4:45.)  

Program för planområdet 

Eftersom planen bedöms kunna genomföras med ett enkelt planförfarande, har 

programskede inte varit aktuellt.   
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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 någon betydande miljöpåverkan eller att miljökvalitetsnormerna 

överskrids. Någon fristående miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att 

upprättas, utan ev. konsekvenser 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: 

  

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

eller sammantaget inte ge en betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvenserna är 

av sådan komplexitet att en normal planbeskrivning enligt PBL är tillräckligt.  

 

Vid framtagandet av planhandlingarna bör särskilt följande aspekter beaktas: 

 Buller från Jönköpingsvägen. 

 Magnetfält från angränsande kraftledningar.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH MÖJLIGA 
KONSEKVENSER 

NATUR, GEOTEKNIK OCH KULTUR 

Mark och vegetation 

 

Planområdet bedöms inte omfatta några särskilda naturvärden.  

 

  
 

Fotot ovan visar del av kvartersmarken norr om biblioteket/utmed den nordöstra 

sidan av Åkerivägen. Här finns ett ännu oexploaterat område som delvis utgörs 

av skogspartier med blandade lövträd.       

 

        
Foton ovan visar området som i nu gällande plan är avsatt för 

panncentral(fjärrvärme). Området utgörs av gräsbevuxna ytor i den sydöstra 

delen och blandad lägre vegetation i den nordvästra delen.  

 

Marken i området är flack utan några nämnvärda höjdskillnader. Sydväst om 

planområdet sluttar marken ned mot en bäck. Denna ligger utanför planområdet.  

 

 

 

 

 

 

       

 



Antagandehandling 

7 
 

                               

Geoteknik / hydrologi 

Enligt SGU:s mer detaljerade jordartskartering(1:50 000) består planområdet av 

isälvssediment, huvudsakligen sand-grus.  En stor del av området(redan 

exploaterade ytor) utgör dock fyllning. Bedömningen är att området med hänsyn 

till de geotekniska förhållandena är lämpligt att bebygga. I samband med 

kommande bygglov kan särskilda geotekniska undersökningar komma att krävas 

för att säkerställa rätt grundläggning.   

 

 
 

Norr om planområdet går Jälmån som rinner ut i Tranemosjön. En förändring av 

planbestämmelserna bedöms inte innebära någon ökad risk för påverkan på 

vattenkvalité eller vattenkvantitet. Området ligger ca 80 meter från ån och runt 

tre meter högre. Kommunens dagvattennät som området ansluts till mynnar ut i 

Jälmån. Behovet av att vid framtida utbyggnad i området anlägga lokal 

infiltration får diskuteras i samband med kommande bygglov.  
 

Radon 

En radonmätning ska genomföras inför/i samband med bygglov för nya 

byggnader inom området. Det kan innebära framtida krav på radonskyddat 

alternativt radonsäkert byggande.  

 

Kulturvärden och fornlämningar  

Inom området finns inga kända fasta fornlämningar eller andra kulturhistoriskt 

värdefulla områden/objekt.  
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BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Verksamheter 

Planområdet ligger strax utanför Tranemo centrum. Området rymmer idag en 

blandning av publika verksamheter med olika inriktning. Bibliotek och 

brandstation (deltidsbrandkår – utan bemanning) ligger på fastigheten Gudarp 

24:192. På fastigheten Gudarp 24:193 finns en andrahandsbutik samt en 

restaurang. Inom fastigheten Gudarp 24:194 längst i nordväst ligger en 

bilbesiktning och en bilfirma.  

 

Intill planområdet finns även en rörledningsfirma och på andra sidan 

Jönköpingsvägen ligger Tranemo Grus och Betong. 

 

Inom eller i närheten av området finns inga bostäder. 

 

Planen föreslår bestämmelser för centrumverksamhet, skola, kontor samt 

industri. Att blanda gymnasieskola/bibliotek och industriverksamhet i samma 

område kan kräva särskild hänsyn och innebära ökade krav på de verksamheter 

som vill etablera sig. En planbestämmelse har föreslagits innebärande att 

industriverksamheten inte får vara farlig eller störande för omgivingen. 

Diskussion kring vad detta innebär skall tas i samband med kommande bygglov.  

Det(de) gymnasieprogram som föreslås inrymmas i området utgör praktiska 

yrkesprogram såsom byggprogrammet.  

 

De verksamheter som idag finns inom området bedöms inrymmas i begreppet 

centrumverksamheter/service och industri (bilbesiktningen).  

 

Användningsbestämmelsen för kvarteren inom planområdet medger bland annat 

centrumverksamheter (C). I begreppet centrumverksamheter ingår även 

butiker/handel, vilket i förhållande till övriga verksamhetsområden kan ge en 

högre trafikalstring. På Trafikverkets inrådan har kommunen gjort en 

trafikalstringsberäkning. Beräkningen har utgått ifrån en blandning av tillåtna 

verksamheter med bland annat ca 15 % av byggrätten med butiker/handel. 

Beräkningen grundar sig på en total byggnadsyta om 16000 m
2
, vilket motsvarar 

63% av fastighetsytan.  

Med anledning av genomförd trafikalstringsberäkning har bestämmelserna e1 63 

och e2 000 införts på plankartan. Bestämmelserna har följande förklarande text:  

e1 63    ” Största byggnadsarea i procent per fastighetsarea” 

e2 000 ” Högsta antal kvm byggnadsarea för handel” 

(Tillåten byggnadsarea för handelsverksamhet utgör 15 % av varje kvarter.)   

 

Byggnadskultur och gestaltning 

 

Följande planbestämmelser föreslås: 

 

Användningsbestämmelser 
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CS1KJ Centrumverksamhet, gymnasieskola, kontor och 

industri 

Lokalgata Lokaltrafik 

 

Egenskapsbestämmelser 

u  Marken skall vara tillgänglig för allmännyttiga 

  underjordiska ledningar.  

m  Uteplatser skall placeras i skydd av byggnad/plank. 

 

Verksamheten får inte vara farlig eller störande för omgivningen.  

Byggnader skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.  

 

e1  63  Största byggnadsarea i procent per fastighetsarea  

e2  000  Högsta antal kvm byggnadsarea för handel 

 

 

 

  Byggnad får inte uppföras 

 

  Högsta byggnadshöjd i meter. 

 

TRAFIK 

Planområdet ligger utmed Jönköpingsvägen med tillfart via Åkerivägen.  

Enligt Trafikverkets mätning under år 2009 trafikeras vägen av 3620 

fordon/årsmedeldygn. Av dessa var 340 lastbilar.  

 

Någon trafikräkning på Åkerivägen är inte gjord.  

 

Utmed Åkerivägen ligger bl a Tranemo brandstation med en deltidsbrandkår. 

Det är viktigt att utryckningsfordon inte hindras av trafik. Hänsyn till detta måste 

tas då nya verksamheter med parkering etc planeras inom området. Det innebär 

bl a att all parkering samt lastning och lossning måste ske på tomtmark.   

 

En gång- och cykelväg löper utmed Jönköpingsvägens norra sida fram till 

Åkerivägen. Det finns önskemål från kommunen att denna ska fortsätta utmed 

Jönköpingsvägen fram till den mindre väg som går in mot norr strax efter 

bäcken.  

För att skapa utrymme för en fortsättning på gång- och cykelvägen krävs att 

några meter av kvartersmarken läggs till Naturmark.  
 
 

8,0 
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Fotot till vänster visar gc-vägen fram till Åkerivägen och fotot till höger visar 

området mellan biblioteket och Jönköpingsvägen. Den nya gång- och 

cykelvägen kan passera här utan att detta inkräktar på befintlig parkering.  

 

STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller/störningar 

 

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 

 

Samma riktvärden som för bostäder gäller även för exempelvis 

undervisningslokaler. 

Arbetsplatser/kontor har ett riktvärde utomhus på 65 dBA och ett 

inomhusriktvärde på 40 dBA.  

 

Bullerberäkning 

En bullerberäkning är gjord för Jönköpingsvägen/planområdet med 

utgångspunkt ur den så kallade nordiska beräkningsmodellen som utgår från 

trafikmängder, trafikslag, hastighet, terrängförhållanden och bebyggelse 

(Trivectors bullerprogram). 

 

Utgångsvärdet 10 m från vägmitt är: 

62,5 dBA, ekvivalentnivå och 82 dBA maximalnivå. 

 

Vid beräkningen har följande parametrar använts: 

5000 fordon/årsmedeldygn. (Siffran avser en prognos för år 2030 – uppräknat 

med 1,5 % / år från mätåret 2009 då siffran var 3620 fordon/Åmd.)   

10 % tung trafik 

Skyltad hastighet 50 km/h. 
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Hård mark mellan väg och mottagare.  

 

Gränsen för byggrätt har föreslagits till som närmast 20 m från vägmitt vilket är 

det avstånd som idag gäller vid bibliotekets fasad. För fastigheten Gudarp 

24:193 är avståndet till befintlig byggnad och föreslagen gräns för byggrätt ca 40 

meter.  

 

Utifrån aktuella verksamheter; skola och bibliotek, har det bedömts lämpligt att 

utgå från riktvärdena för bostäder/undervisningslokaler 55 dBA utomhus vid 

fasad. För att nå riktvärdet på 55 dBA krävs(om inga bullerskyddande åtgärder 

vidtas) utifrån beräknade bullervärden enligt ovan, ett avstånd från vägmitt på 

minst 50 meter.  

 

Avståndet till biblioteket är 20 m från vägmitt och ger en bullerdämpning på 3 

dBA och därmed en bullernivå vid fasad på 59,5 dBA ekvivalentnivå respektive 

76 dBA maximalnivå. För byggnaden på Gudarp 24:193 hamnar bullernivån vid 

fasad på runt 56,5 dBA ekvivalentnivå respektive 70 dBA maximalnivå. 

Utrymmen inne i byggnaden som nu används som bibliotek bör, med hänsyn till 

bulleraspekten, om möjligt anordnas så att t ex kontor, förråd eller liknande 

utrymmen läggs närmast Jönköpingsvägen. Bibliotek, undervisningslokaler eller 

liknande som kräver en tystare miljö placeras längst ifrån vägen.  

 

För att säkerställa riktvärdet 70 dBA maximalnivå vid uteplats har en 

bestämmelse införts på plankartan innebärande att eventuella 

uteplatser/vistelseytor ska anordnas i skydd av byggnad, plank eller liknande. 

Hälsa och säkerhet 

En inventering har genomförts enligt MIFO fas 1 på fastigheten Gudarp 24:193. 

Anledningen, enligt Länsstyrelsens material, var att det under några år på 2000-

talet funnits en färgindustri på fastigheten. Fastigheten tilldelades riskklass 4 

(liten risk).  Informationen finns registrerad i Länsstyrelsens databas EBH-stödet 

över misstänkt förorenade områden. 

Ytterligare åtgärder med anledning av planförslaget är inte aktuellt.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, avlopp  

Området är idag anslutet till kommunala vatten-, dagvatten- och 

avloppsledningar. Framdragning av vatten och avlopp med servispunkt krävs 

dock till föreslagen tomt i sydväst som ännu ej är bebyggd.  

 

En dagvattenledning går från Jönköpingsvägen och genom kvarteret mot 

norr/nordväst. En planbestämmelse(”u”) föreslås för att säkerställa denna.  

Krav på lokal infiltration av dagvatten inom respektive tomt kan, beroende av 

vilken verksamhet som är aktuell, komma att ställas i samband med framtida 

bygglov.  
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El och tele 

Skanova har sina kablar förlagda i Jönköpingsvägen/Åkerivägen. 

 

Möjlighet finns att ansluta till fjärrvärme som är utbyggt fram till Tranemo grus 

och betong på den andra sidan Jönköpingsvägen.  

 

Området har dock elvärme idag och någon anslutning till fjärrvärmenätet är för 

närvarande inte aktuellt.  

 

Vattenfall Eldistribution AB har anläggningar strax utanför och (på allmän 

platsmark) inom planområdet. I den södra gränsen av Gudarp 24:192 går 

kablarna nära tomtgränsen. För att säkerställa åtkomsten till kablarna har ett två 

meter brett u-område lagts ut på kvartersmark.   

 

Magnetfält 

I direkt anslutning till(utanför) planområdet, strax nordöst om biblioteket ligger 

en transformatorstation och en större kraftledningsgata/ställverk. Från 

ställverket(vattenfall) och nordväst ut/parallellt med Gudarp 24:192 går en 40 

kV ledning tillhörande regionnätet. 

 

Magnetfält finns ständigt omkring oss. De är som starkast närmast källan, t ex 

kring kraftledningar eller omkring apparater, men styrkan avtar snabbt med 

avståndet.  

 

Sverige har inga gränsvärden vad gäller elektromagnetiska fält. Enligt 

Socialstyrelsen bör man vid planering eftersträva en utformning och placering 

som begränsar exponeringen. Bedömningen är att nya byggnader där människor 

vistas mer än tillfälligt inte bör byggas om 0,4 µT(årsmedelvärde) överskrids.  

 

Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer är att man ska undvika att 

placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 

magnetfält.  

 

En 40 kV ledning kräver ett avstånd på 15-20 meter för att magnetfältet ska 

komma under 0,4 µT.(Enligt information från Strålsäkerhetsmyndigheten, 

socialstyrelsen m fl) 

Avståndet till befintlig byggnad/bibliotek är som minst ca 25 m.  

Som en försiktighetsåtgärd föreslås en ökning av prickmarken för hela sträckan 

mot kraftledningsgatan, så att ett minsta avstånd på 25 meter gäller för hela 

planområdet.  Lokalerna inne i byggnaden kan med fördel även anordnas så att 

utrymmen avsedda för mer stadigvarande vistelse placeras längst från 

kraftledningen.  

 

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.  
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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.  

 

Jälmån nordväst om planområdet tillhör Ätrans huvudavrinningsområde. 

Jälmån, nedströms Dalstorpasjön, hade enligt VISS (Vatteninformationssystem 

Sverige) år 2009 god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus(exkl 

kvicksilver). Bedömningen är att kemisk status ej uppnås 2015. Enligt VISS 

baseras bedömningen på påverkansanalys för miljögifter och behöver utredas.  

 

En ändring av planbestämmelserna, enligt förslaget, bedöms inte påverka 

miljökvalitetsnormerna för vatten.   

 

 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen hanteras med ett enkelt planförfarande.  

Samråd under juni-juli 2014. 

Förutsatt att inga särskilda erinringar framkommer under samrådet kan 

detaljplanen antas i september 2014.  

 

Genomförandetid  

Genomförandetiden slutar tio år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.  
 

Fastighetsrättsliga frågor  

Planförslaget förutsätter fastighetsreglering/lantmäteriförrättning avseende den 

del av Gudarp 24:192 som nu föreslås läggas till gatumark.  

 

Planen omfattar även del av Gudarp 4:42 som föreslås bli en egen fastighet 

genom avstyckning.  

Tekniska frågor  

Krav på geotekniska utredningar kan komma att ställas i samband med 

nybyggnation inom området. 

 

Beroende av hur marken kommer att användas kan det bli aktuellt med lokal 

infiltration av dagvatten. Diskussion kring detta tas med miljömyndighet i 

samband med bygglov.  
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 

Planen är framtagen av bsv arkitekter & ingenjörer på uppdrag av Tranemo 

kommun och i samarbete med tjänstemän på kommunen.  

 

 

Upprättad i september 2014/ 

 

Tranemo kommun 

 

 

  
Elin Berg    Annacarin Holm 

planarkitekt    planarkitekt 

    /P135103A 
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