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INGESTORP 3:121 M.FL.         
LÄNGHEM  
I TRANEMO KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 

 
PLANBESKRIVNING 
 
HANDLINGAR 

 

En detaljplan består av flera olika dokument. Vissa av dem är obligatoriska och 
andra kompletterande. För att berörda ska kunna bedöma detaljplanens innehåll 
och för att undvika missförstånd mellan dem under planprocessen behövs en 
redovisning med både karta och förklarande text. Obligatoriska handlingar i en 
detaljplan är en plankarta med bestämmelser. När detaljplanen har vunnit laga 
kraft blir plankartan med bestämmelser juridiskt bindande. Till en detaljplan ska 
det även finnas en aktuell grundkarta och en aktuell förteckning över 
fastighetsägare och andra sakägare. Fastighetsförteckningen redovisar vilka 
fastigheter samt kända servitut och andra rättigheter som berörs av planen.  

Till varje detaljplan hör en planbeskrivning som förklarar innehållet i planen, för 
att man ska förstå avvägningarna. Planbeskrivningen ska också redogöra för, 
bland annat hur planen ska genomföras. Beskrivningen är inte juridiskt bindande. 

Beroende på planens omfattning och vilket planförfarande som kommunen väljer 
för att ta fram planen, kan det behövas ytterligare handlingar. Vid utökat 
förfarande tillkommer en samrådsredogörelse. I dokumentet redogörs för 
inkomna synpunkter från planens samrådsperiod, tillsammans med kommentar 
från kommunen. I både standardförfarande och utökat förfarande krävs ett 
utlåtande efter granskningsperioden. I granskningsutlåtandet är inkomna 
synpunkter sammanställda och kommenterade. För standardförfarande gäller att 
inkomna synpunkter från samrådet sammanställs och redovisas här. Andra 
dokument som kan komplettera planbeskrivningen kan vara behovsbedömning, 
illustrationskarta och särskilda utredningar.   

Denna detaljplan hanteras med standardförfarande. 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

Planbeskrivning med genomförandefrågor (denna handling) 
Plankarta med bestämmelser 
Behovsbedömning 
Geoteknisk utredning 
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Planområde  

 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 

Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av Bikupans förskola i Länghem, 
Tranemo kommun. Utöver möjligheten för tillbyggnad säkerställer planen att 
tillräcklig yta finns för utevistelse/lekytor och parkeringsplatser inom kvartersmark.  

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3 OCH 5 KAP I  MB 
 

Planförslaget bedöms vara förenligt med Miljöbalkens grundläggande 
hushållningsbestämmelser för mark och vatten. Den tänkta markanvändningen 
medför inte heller att miljökvalitetsnormerna enligt 5 kapitlet MB överskrids eller 
att människor utsätts för varaktig störning.   

PLANDATA 
 

LÄGE, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Planområdet ligger i Länghem, 18 kilometer nordöst om Tranemo tätort och omfattar 
ca 1,4 ha. Av planförslaget berörs fastigheterna Ingestorp 3:121 och del av Ingestorp 
3:147 och Länghem 3:71. På Ingestorp 3:121 ligger befintlig förskoleverksamhet 
med tillhörande utegård. Ingestorp 3:147 används idag i enlighet med gällande 
detaljplan främst för körytor/väg. För fastigheten Länghem 3:71 saknas detaljplan 
och området utgör del av ett mindre skogsområde.  
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T IDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
 

ÖVERSIKTSPLAN  

Den kommunomfattande översiktsplanen för Tranemo kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2010-10-25. I denna redovisas ingen utökning av förskolan 
men däremot pekas fastigheten direkt nordöst om aktuellt planområde ut som 
framtida utbyggnadsområde för bostäder. Den föreslagna utbyggnaden av 
förskolan påverkar inte detta område.  

DETALJPLANER 

Planen omfattar två tidigare detaljplaner samt del av ett tidigare ej detaljplanelagt 
område. Detaljplanerna som berörs är nr 174 från 1976 som redovisar det 
nuvarande förskole-området som allmänt ändamål med en byggnadshöjd på fem 
meter och detaljplan nr 195 från 1979 som redovisar den planerade 
parkeringsplatsen och angöring till området som allmän plats, väg. 

PLANPROGRAM 

Planförslaget bedöms inte strida mot intentionerna i kommunens översiktsplan 
eller vara av större allmänt intresse. Något programskede har därför inte varit 
aktuellt.   

RIKSINTRESSE  

Cirka 200 meter öster om planområdet går järnvägen mellan Borås-Värnamo 
(kust till kust-banan). Järnvägen utgör riksintresse. Planförslaget anses inte 
påverka järnvägen men omvänt kan planområdet påverkas av det buller som 
tågtrafiken genererar, se mer under rubriken; Buller. 

BEHOVSBEDÖMNING  

Enligt plan- och bygglagen (PBL 4:34) ska en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om detaljplanen medger en användning av mark, byggnader eller andra 
anläggningar som innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning 
med naturresurser. Redovisningen ska uppfylla kraven i 6 kap, 7 § första och 
andra styckena i miljöbalken. Enligt 3 kap, 8 § i samma lag, anges att även 
bestämmelserna i miljöbalkens 6 kap, 11–18 och 22 §§ ska tillämpas om planens 
genomförande antas medföra en betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning 
är genomförd för att utreda huruvida planförslaget bör innehålla en 
miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning. Se sammanfattning nedan.  
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Platsens förutsättningar 
Planområdet utgörs till största del av redan exploaterat område där en större 
sammanhängande träbyggnad i ett plan utgör den enda byggnaden (utöver ett 
mindre förråd) omgiven av parkering och utegård. Den sydöstra delen av 
planområdet består av flack skogsmark som är utpekad i länsstyrelsens 
lövskogsinventering och som i huvudsak utgörs av björk- och bokträd. Nordöst 
om befintlig förskole-byggnad löper Aspvägen med tillhörande vändplats. Inom 
området finns inga större höjdskillnader att ta hänsyn till. En mindre del av 
befintlig förskole-tomt står tidvis under vatten. Även skogsområdet i anslutning 
till förskolan är blött. Hela planområdet kommer att anslutas till befintligt 
dagvattensystem.  

 Planens styrande egenskaper 
Planen möjliggör utbyggnad av förskoleverksamhet med tillhörande 
komplementbyggnader (förråd) med en högsta totalhöjd av 5.5 meter. 
Kvartersmarken utökas för att även inrymma ytor för utevistelse/lek och 
ytterligare en eventuell framtida mindre utbyggnad av förskolan. Parkering och 
andra trafikytor styrs till kvartersmark.  

 
 Planens tänkbara effekter och konsekvenser 

Detaljplanen ger möjlighet för kommunen att möta behovet av fler förskoleplatser 
på orten.    
 
Planens genomförande kommer också att medföra att en del av skogsområdet 
sydöst om det nuvarande planområdet avverkas vilket kan få effekter på djur och 
växter i området. Det finns dock inga uppgifter gällande skyddsvärda djur och 
växter i skogsområdet. Andelen hårdgjord yta inom området ökar. Den 
nytillkommande delen av förskole-gården utgörs till stor del av genomsläpplig 
markyta (gräs, planteringar, sandlåda). Markförhållandena inom planområdet 
innebär att delar av området tidvis är fuktiga. Möjlighet finns att ansluta befintligt 
och framtida förskole-område till kommunens dagvattennät i området. Det 
föreligger ingen ytterligare risk för översvämning av området till följd av 
nivåhöjningar av vattendrag/sjöar då området är beläget långt från närmsta 
vattendrag. Det anses därför inte finnas några hinder för markens nyttjande som 
förskola förutsatt att dagvatten från befintligt och framtida område omhändertas.  
 
En utbyggnad av förskolan väntas även medföra en ökad andel trafik till och från 
området vilket kommer påverka utsläpp och föroreningar. Ökningen anses dock 
vara så ringa att hänsyn inte behöver tas till den ökade trafikmängden. 

 
SLUTSATS 

Ingen av de ovan nämnda effekterna förväntas var för sig eller sammantaget ge 
en betydande miljöpåverkan. Dock bör dagvattenhanteringen inom området 
utredas närmare. Slutsatserna av behovsbedömningen är att genomförandet av 
planen inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i plan- och 
bygglagen 4 kap eller i Miljöbalken 6 kap. Inte heller förväntas de nya 
verksamheterna att påverkas av en betydande miljöpåverkan. Det finns därför inte 
något behov av en Miljökonsekvensbeskrivning.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH MÖJLIGA 
KONSEKVENSER 
MARK OCH VEGETATION 

Den sydöstra delen av planområdet utgörs av lövskog i huvudsak bestående av 
yngre lövträd så som björk och lägre sly. Området är flackt och utgörs till största 
del av redan exploaterade ytor bestående av byggnader, trafikytor, hårdgjorda 
asfalterade gårdsytor samt planteringar, sandlåda och genomsläppliga gräsytor 
både inom och utanför kvartersmark.  

Både oexploaterad skogsmark och nuvarande förskole-område har ytor som är 
blöta och som tidvis står under vatten. Vid planens genomförande är 
dagvattenhanteringen en viktig fråga.  

 
FRILUFTSLIV OCH TURISM 

Det aktuella skogsområdet består av yngre lövskog. Det finns ingen information 
gällande att närboende använder skogsområdet för friluftsliv eller rekreation.  

 
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  

En geoteknisk utredning har genomförts för området under juni 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta med läget för aktuella provpunkter geoteknik. (bsv arkitekter & ingenjörer ab,  
2016-06-16). 
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Enligt utredningen utgörs jorden överst av organisk jord/sandig organisk jord med 
en mäktighet på ca 0,2-0,5 m, därunder av sandig/grusig silt. Skikt med torv har 
påträffats vid sonderingspunkt 2 ner till ca 1 m under markytan. Vid borrpunkt 1 
utgörs jorden i huvudsak av mellansand. Stopp har erhållits vid utförda 
sonderingspunkter på ca 3,5–4,5 m under markytan.  
 
Några stabilitetsproblem bedöms inte föreligga förutom möjligtvis vid djupare 
schakter, varför en geotekniker bör rådfrågas innan djupare schakter än 3 m utförs.  

All organisk jord ska bortschaktas under byggnad och hårdgjorda ytor och ersättas 
med kontrollerad packad fyllning av friktionsjord. Grundläggning av byggnadens 
stomme kan ske med plattor eller plintar.  

Se vidare i den geotekniska utredningen (bilaga). 

RADON 

Inom området förekommer utifrån länsstyrelsen Västra Götalands rapport En 
sammanställning över radonsituationen i kommunerna i Västra Götalands län, 
ingen större risk för höga värden av markradon eller förekomst av radon i 
grundvatten.  

I samband med den geotekniska utredningen genomfördes även mätning av 
markradon i fyra punkter. Aktuella mätvärden låg mellan 1 och 29 kBq/m3 vilket 
innebär att området, åtminstone delvis, utgörs av normalradonmark. Byggnader 
ska därför utföras med ett radonskyddande byggnadssätt.  

RISK FÖR SKRED/HÖGA VATTENSTÅND 

Områdets delvis sanka mark och höjdläge i förhållande till passerande gång- och 
cykelväg sydväst om planområdet, medför att delar av planområdet tidvis är 
fuktiga/står under vatten. Hänsyn till detta måste tas, då dagvatten inom området 
projekteras.  

I övrigt föreligger ingen risk för skred eller höga vattenstånd i området.   

FORNLÄMNINGAR 

Inom planområdet finns inga kända kultur-/fornlämningar. 

 

 

 

 

 

 



  Granskningshandling 

Detaljplan för Ingestorp 3:121 m fl. i Länghem 7 (17) Planbeskrivning 

 

Illustration - planerad utbyggnad.  

 
BEBYGGELSEOMRÅDEN 
 
TILLGÄNGLIGHET  

Områdets flacka topografi medför att platsen i sig har förutsättningar för att vara 
tillgänglig men funktionen som förskola ställer samtidigt höga krav på att området 
utformas tillfredställande för människor med olika funktionsvariationer. Utifrån 
Boverkets författningssamling från 2008 bedöms tillgänglighet till nuvarande och 
nya byggnader/lokaler inom området kunna lösas. Hur detta ska ske får utredas i 
samband med kommande bygglov. 

BYGGNADSKULTUR, GESTALTNING OCH HÅLLBARHET 

Långsiktig hållbarhet i planering och byggande innefattar ett helhetsperspektiv 
och för att kunna utnyttja samhällets befintliga infrastruktur är möjligheten till 
förtätning av betydelse.  

Vid utformningen av nya områden, ny bebyggelse och gång- och cykelvägar är 
trygghetsfrågor viktiga. Gestaltningen bör fokusera på brottsförebyggande 
åtgärder som att till exempel skapa överskådlighet och synlighet. 

Förskolan utgörs av en enplansbyggnad i trä med tillhörande förråd. En 
utbyggnad planeras innebärande att byggnaden blir ungefär en tredjedel större 
(nya byggnadsdelar är skrafferade på illustrationen nedan). Högsta totalhöjd är i 
planförslaget reglerad till 5,5 meter, vilket medför att byggnaden, trots den ökade 
ytan, inte väntas bli ett alltför framträdande inslag i området.  
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Utöver byggrättsområdet med huvudbyggnaden/förskolan tillåts även mindre 
komplementbyggnader inom den västra och södra delen av området. Bortsett från 
eventuellt mindre byggnader ska dessa områden hållas planterade och vara 
tillgängliga för infiltration av dagvatten.  

 

FRIYTOR 

En stor del av planområdet består av ordnade lekplatser men även ytor med 
hårdgjord eller genomsläpplig markbeläggning för friare lek. I illustrationen ovan 
visas hur en stor del av dessa ytor, runt den tillkommande utbyggnaden, kan 
bevaras och hur delar av tillkommande ytor kan användas för ordnad lek. 
Lekytor/utomhusmiljöer ska anordnas i skydd av byggnad eller plank för att klara 
aktuella riktvärden gällande maximala ljudnivåer.  

 

GATOR OCH TRAFIK 
 
GATUNÄT  

Området angörs från Aspvägen som nås norrifrån via Boråsvägen och söderifrån 
via Boråsvägen – Hagagatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I framtida planförslag begränsas ytan för allmän väg och vändplats, parkering etc. 
för förskolans verksamhet löses inom kvartersmark. Längs med planområdets 
nordvästra sida går en befintlig allmän gång- och cykelväg. 

AKTUELLA OCH FRAMTIDA TRAFIKSIFFROR INOM OMRÅDET 

Genomförd trafikmätning för Aspvägen mellan den 23 september och 3 oktober 
2016 redovisar en årsmedelsdygnstrafik på 198 fordon (inklusive mopeder och 
cyklar). Högsta tillåtna hasighet inom området är 50 km/h och den 
verkliga/genomsnittliga hastigheten för lastbil och bil har uppmätts till 24 km/h.  
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För Boråsvägen är senaste mätning utförd 2004 och visar på 920 fordon/dygn 
varav 50 tyngre fordon. För Hagagatan är senaste mätning utförd 2011. 
Trafikmätningen redovisar en trafikmängd på 910 fordon/dygn varav 60 tyngre 
fordon. 

Ett genomförande av planförslaget med två nya förskole-avdelningar (+40 barn) 
innebär enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg en ökning av trafiken på 
Aspvägen med knappt 200 fordon/dygn. Med hänsyn till att trafiksiffran idag, 198 
fordon/dygn enligt mätning 2016, även inkluderar mopeder och cyklar har total 
trafikmängd på Aspvägen, efter utbyggnad, bedömts till ca 350 
fordon/årsmedeldygn. Ökningen belastar även bl. a Boråsvägen och Hagagatan. 
Samtliga berörda vägar bedöms ha kapacitet för den förväntade trafikökningen.  

Uppgifter från Trafikverket visar att det på järnvägen genom Länghem passerar 9 
persontåg och 8 godståg per dag. Persontågen består till största del av lok och 4–
5 vagnar, i veckosluten kan det vara enstaka tåg som är längre. Medellängd för 
persontåg är 120 meter och de längsta tågen mäter 200 meter. Godstågen kan vara 
upp till 630 meter långa med en medellängd på 500 meter. Persontågen har en 
maximal hastighet av 110 km/h men förbi aktuellt planområde är hastigheten 
ungefär 50 km/h.  

PARKERING  

Parkering och övriga trafikytor tillhörande förskolans verksamhet anordnas inom 
kvartersmark. På illustrationen sid 7 redovisas förslag till placering av 
parkeringsyta. 

 

STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET 
 

BULLER 

Buller är oönskat ljud som mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av människan 
mäts normalt i så kallad decibel A, skrivet som ”dB(A)”. Buller beräknat i ett 
genomsnitt per dygn kallas ekvivalent bullernivå. Decibelskalan är logaritmisk.  

Riktvärden 

Regeringen har beslutat om en förordning som innehåller nya riktvärden för 
utomhusbuller. Förordningen ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader” innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och 
flygtrafik vid bostadsbyggnader. De nya riktvärdena trädde i kraft 2015-06-01.  
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I svensk författningssamlings ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader” anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar: 

1§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,  

och 

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats, om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus. (Av riksdagen antaget riktvärde -97) 

Riktvärdena ska ses som en utgångspunkt och vägledning för en bedömning som 
bör göras i varje enskilt fall. 

Om maximal ljudnivå 70 dBA överskrids, finns en möjlighet till bedömning enligt 
förordningen §5: 

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

Det finns inga fasta riktvärden för skolor/förskole-gårdar vad gäller buller 
utomhus, men det har i denna rapport bedömts rimligt att använda samma 
riktvärde som för utemiljöer bostäder (se ovan).   

Vad gäller buller inomhus vid förskola och kontor brukar riktvärdet 35 dBA 
ekvivalent ljudnivå inomhus användas (lek, samtalsrum, enskilt arbete etc.). 

Utredningen utgår även här från riktvärdet för bostäder, 30 dBA.  

BULLERBERÄKNINGAR VÄGTRAFIK 

Bullerberäkningar för trafikbuller har beräknats enligt ”Nordisk 
beräkningsmodell” och gällande EU-krav. Beräkningar och ljudutbredningskartor 
avseende vägtrafikbuller har tagits fram med programmet Nova Point 19.35 
Buller. De trafikdata som använts i beräkningen är de tidigare presenterade 
värdena för väg- och järnvägstrafik. Beräkningarna har gjorts utifrån framtida 
prognostiserad trafik för år 2035. Trafikmängderna för aktuella lokalgator har 
erhållits från Tranemo kommun och Trafikverket och räknats upp med 1,5% per 
år.  

Följande prognostiserade trafiksiffror för år 2035 har använts: 
Boråsvägen: 1450 fordon/årsmedeldygn varav 7 % tung trafik. 50 km/h högsta 
(skyltad) hastighet  
Aspvägen: 450 fordon/årsmedeldygn varav 20 % tung trafik. 50 km/h högsta 
(skyltad) hastighet. 
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 Bullerutbredningskarta för vägbuller, dygnsekvivalent ljudnivå 2.0 m över mark.  
 (Bullerutredning 2016-10-19, BSV) 
 

 

 Bullerutbredningskarta för vägbuller, maximal ljudnivå 2.0 m över mark.  
 (Bullerutredning 2016-10-19, BSV 
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BULLERBERÄKNINGAR TÅGTRAFIK 

Tåglängder och tågtyp för år 2016 har erhållits från Trafikverket. Siffrorna har 
räknats upp till år 2035. Som underlag för uppräkningen har statistik från 
Trafikanalys (2015:13) använts. Det har då antagits att trafiken ökar i samma takt 
som det som redovisas för år 2009-2014 (1,4 % per år för persontrafik respektive 
3,7 % per år för godstrafik) 

Följande prognostiserade trafiksiffror för år 2035 har använts: 
1440 meter persontåg. 
8000 meter godståg. 
Maxlängd persontåg: 200 meter. Maxlängd godståg: 630 meter.  
 

 

 Bullerutbredningskarta för tågbuller, dygnsekvivalent ljudnivå 2,0 m över mark.  
 (Bullerutredning 2016-10-19, BSV) 

 

 Bullerutbredningskarta för tågbuller, maximal ljudnivå 2,0 m över mark.  
 (Bullerutredning 2016-10-19, BSV) 
 



  Granskningshandling 

Detaljplan för Ingestorp 3:121 m fl. i Länghem 13 (17) Planbeskrivning 

 

Vid exponering av flera bullerkällor samtidigt, till exempel buller från både väg- 
och järnvägstrafik, ökar störningsupplevelsen. Skälet är att ljuden har olika 
karaktär. Detta är inget som riktvärdena tar hänsyn till, utan bullerkällorna 
beskrivs och bedöms idag var för sig. Det kan leda till att ljudsituationen 
underskattas då den sammanlagda ljudnivån kan vara högre. Summeras två 
ljudkällor kan ljudnivån öka med upp till 3 dBA. 55 dBA från vägtrafiken plus 55 
dBA från tågtrafiken ger till exempel en sammanlagd ljudnivå på 58 dBA.  

Sammanfattande Slutsats: 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 55 dBA klaras med god marginal för både tåg- 
och vägtrafik inom huvuddelen av området. Endast vid området för vändplats och 
parkering överstiger ljudnivåerna aktuella riktvärden.  

Riktvärdet för den maximala ljudnivån överskrids för i stort sett hela 
planområdet (röd markering på bullerutbredningskartor ovan). Högst värde 
erhålls utmed den nordöstra gavelfasaden.  

Med avsikt att säkerställa en bullerskyddad uteplats/lekmiljö och en god 
inomhusmiljö införs planbestämmelsen ”m” på plankartan; 

”Uteplatser/lekytor ska anordnas i skydd av byggnad/plank så att aktuella 
bullerriktvärden för maximal ljudnivå (trafikbullerförordningen) kan 
innehållas.”.  

Vegetation kan minska upplevelsen av omgivande trafikljud och därmed bidra 
positivt till den upplevda känslan av buller. Befintlig vegetation mellan förskolan 
och järnvägen förslås därför bevaras. 

 

BRAND OCH RÄDDNING 

Utmed Aspvägen finns en brandpost med kapacitet på >20 l/s vilket är tillräckligt 
för att klara kravet från räddningstjänsten för byggnader upp till tre våningar. 
Avståndet från brandpost till förskola överstiger dock de av räddningstjänsten 
rekommenderade 75 meter då avståndet för aktuellt planområde är ca 130 meter 
förskola-brandpost. I direkt anslutning till förskole-byggnaden (tio meter) finns 
även en spolpost.  

Vid byggnation ska tillräckligt utrymme säkras runt byggnader för 
angreppsvägar, uppställning av räddningsfordon etc. För räddningsfordon får 
avståndet till byggnad inte överstiga 50 meter. Intill planområdet finns möjlighet 
till uppställning av fordon på ett kortare avstånd och tillgänglighet för 
räddningsfordon anses därför inte vara ett problem. 
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Karta utvisande dike/markavvattningsföretag från 1945 samt tillhörande båtnadsområde. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 

VA OCH DAGVATTEN 

Förskolan är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.  

Området ansluts till befintligt dagvattennät. Kommunens dagvattenledningar i 
området har tillräcklig kapacitet.  Särskild vikt ska läggas vid omhändertagande 
av dagvatten från området, för att undvika att vatten blir stående inom förskolans 
tomt. Dagvattnet från området tas om hand på sätt som inte negativt påverkar 
angränsande områden/tomter.  

Planområdet ligger direkt nordöst om ett dike ingående i ett 
markavvattningsföretag, Länghems DF 1945, med tillhörande båtnadsområde 
(område som bedömts ha nytta av markavvattningen). Planförslaget bedöms inte 
påverka markavvattningsföretaget/båtnadsområdet.  

 

 

VÄRME, EL OCH UNDERJORDISKA LEDNINGAR  

Ledningar för fjärrvärme finns till området. Inom området går även ett antal 
ledningar för vatten, avlopp, fiber och dagvatten. På plankartan har aktuella 
ledningar säkerställts med u-områden. Utmed gång- och cykelvägarna i 
planområdets västra och södra gräns har vattenfall nedgrävda kablar. Dessa 
påverkar inte planförslaget.  

 

 

 

 



  Granskningshandling 

Detaljplan för Ingestorp 3:121 m fl. i Länghem 15 (17) Planbeskrivning 

 

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. Idag finns det 
miljökvalitetsnormer för:  

– olika föroreningar i utomhusluften, 
– olika parametrar i vattenförekomster, 
– olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten, 
– omgivningsbuller 
 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra att någon 
miljökvalitetsnorm överskrids.  

 
MILJÖMÅLEN 
 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som drar upp riktlinjer för 
dagens och morgondagens miljöarbete i Sverige. Dessa har sedan utvecklats inom 
varje länsstyrelse, efter regionala förutsättningar. Det miljömål som kan anses 
beröras av detta planförslag är: 

God bebyggd miljö 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö […] 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”  

Förutsatt att ny exploatering inom planområdet utformas med hänsyn till områdets 
karaktär bedöms planförslaget kunna genomföras utan att motverka miljömålen 
vad gäller God bebyggd miljö. 

 
GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
 

INLEDNING 

En beskrivning av genomförandefrågorna ska redovisa de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att 
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Beskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår 
istället av plankartan och planbestämmelserna.  



  Granskningshandling 

Detaljplan för Ingestorp 3:121 m fl. i Länghem 16 (17) Planbeskrivning 

 

TIDPLAN OCH GENOMFÖRANDETID 

Detaljplanen handläggs med ett s k standardförfarande och beräknas kunna antas 
under vintern 2016/2017. 

Genomförandetiden för detaljplanen är femton (5) år från den dag planen vinner 
laga kraft.  

ANSVARSFÖRDELNING OCH HUVUDMANNASKAP 

Ansvaret för att genomföra planförslaget ligger hos Tranemo kommun 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Kommunen är huvudman för all allmän platsmark. 

 Den fastighetsreglering som planförslaget ger upphov till bekostas av Tranemo 
kommun.  

                     

  Kvartersmark/ny tomtgräns förskola. 
    

 Planförslaget medger en utökning av kvartersmarken för förskolan. Det innebär 
 att en fastighetsreglering kommer att krävas. 
 Del av Ingestorp 3:147 (grön markering) och del av Länghem 3:71 (gul 
markering) regleras till nuvarande förskole-fastighet 3:121. Kommande 
lantmäteriförrättning bekostas av Tranemo kommun.  
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EKONOMISKA FRÅGOR 

Upprättande och genomförande av detaljplanen bekostas av Tranemo kommun. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Eftersom del av befintlig förskole-tomt tidvis är fuktig/står under vatten, är det 
angeläget att dagvatten inom såväl nuvarande som tillkommande kvartersmark 
avleds från området. Hanteringen av dagvatten skall planeras och genomföras på 
sådant sätt att omkringliggande natur- och kvartersmark inte påverkas negativt.  

 
ANSVARIGA TJÄNSTEMÄN 
 

Februari 2017 

   Tranemo kommun 
  
 
Annacarin Holm  Elin Berg  
Planarkitekt   Planarkitekt 


