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                Datum: 2016-06-21 

Detaljplan för   Dnr: 2015:71 

GUDARP 3:39, DEL AV  

Utökning av Källsvedjans industriområde, Tranemo kommun  
 

BEHOVSBEDÖMNING 
Underlag för identifiering av aspekter som kan medföra konsekvenser för miljön, 
hälsan eller hushållningen med naturresurser, såväl på kort som på lång sikt. I 
bedömningen tas även effekternas sannolikhet, varaktighet, osäkerhet och 
reversibilitet med.  
 
Detaljplanens syfte 
 
Aktuellt planområdet är en fortsättning av Källsvedjans industriområde, som idag omfattas av 

en detaljplan från 2007. Bestämmelserna i planförslaget är desamma som i detaljplanen för 

övriga området(Källsvedjan) och medger industriverksamhet.  

 

Planområdet berördes tidigare av flera kulturlämningar och togs därför bort då detaljplanen 

från 2007 togs fram. Nu har arkeologiska utredningar genomförts och två lämningar 

slutundersökts. Nuvarande planförslag kan därför ses som ett avslut på planen från 2007.  

 

 
 
 
 

Bedöms planen medföra eller påverkas av några väsentliga hälso- eller 

miljökonsekvenser vad gäller:                                                
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MARK OCH VATTEN 
                                                                   Ja    Nej      Kommentar / åtgärd  

Geologi 
Risk för sättningar,  

skred eller erosion? 

Finns värdefulla geologiska 

formationer? 

 X Enligt SGU:s översiktliga jordarts-

kartering består området av morän med 

enstaka berg i dagen. En geoteknisk 

utredning som gjordes i samband med 

planprocessen för detaljplanen direkt norr 

om aktuell plan, visar att marken inom 

detta område består av morän med god 

bärighet.  

 

Ett mindre område tycks bestå av 

sämre/fuktig mark. Mer detaljerade 

undersökningar ska göras innan 

byggnation. Detta område ligger 

utmed/väster om föreslagen industrigata.  

 

Området är relativt kuperat. Bedömningen 

är dock att det inte föreligger någon risk 

för skred eller erosion inom området. 

Väster om planområdet närmare Väg 27 

återfinns dock brantare partier.  

Hydrologi 
Grundvattenkvalité och 

grundvattennivå? 

Ändras strömningsförhållanden? 

Påverkas avrinningsområdet? 

Påverkan på ytvatten, vattendrag och 

strandlinjer? 

  X Området sluttar mot söder/sydväst. I söder 

och öster gränsar skogsmark. Till följd av 

en ökad andel hårdgjorda ytor vid 

exploatering ställs krav på en utökad 

dagvattenhantering och infiltration inom 

och i direkt anslutning till planområdet. 

Dagvatten från området infiltreras idag i 

naturmark/ diken och vidare ut i Jälmån 

som utgör recipient.  

Dagvatten / spillvatten 
Hur tas dagvatten och spillvatten 

omhand? 

Alternativa lösningar? 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

  Området skall anslutas till kommunalt 

vatten och avlopp. VA-ledningar finns 

idag framdragna till Källsvedjan och 

början av industrigatan. 

Exploatering medför både en snabbare 

avrinning och en minskad andel 

infiltrationsytor till följd av hårdgjord 

markbeläggning och tak. Krav ställs 

därför på att dagvattnet leds till och 

infiltreras i fördröjningsdammar innan det 

kopplas till kommunens dagvattenledning.  

En dagvattendamm kan även fungera som 

uttag för släckvatten då 

vattenledningsnätet saknar den kapacitet 

som krävs. 

Markföroreningar 
Finns risk för tidigare markföroreningar 

p g a tipp eller kemisk industri. 

  X Någon kännedom om tidigare verksamhet 

med risk för markföroreningar finns inte.   
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LUFTMILJÖ OCH KLIMAT 
                                                                   Ja    Nej       Kommentar / åtgärd 

Luftföroreningar 
Utsläpp av svavel, kväveoxider, 

organiska ämnen, koldioxid, ammoniak, 

illaluktande ämnen, allergirisk, 

djurhållning, stoftpartiklar? 

  X Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid är 

40µg/m3. Tranemo har en bakgrundshalt 

på 3-4 µg/m3.  

 

Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10 

och PM2,5) ingår i luftkvalitets-

förordningen (2010:477).  

En etablering av verksamheter inom 

området kan medföra en ökning av 

trafiken både inom/ i närheten av området 

och på t ex väg 27. Någon risk för att 

miljökvalitetsnormen överskrids/påverkas 

i nämnvärd omfattning bedöms inte 

föreligga.  

Lokalklimat 
Väderstreck, vindförhållanden och 

bebyggelsens orientering 

  X Planområdet ligger norr om Tranemo 

tätort, på långt avstånd från centrum och 

bostadsområden.      

Ljusförhållanden 
Solljus, starka ljussken. 

  X  

GESTALTNING 
                                                                   Ja    Nej      Kommentar / åtgärd 

Landskapsbild / stadsbild 

Blir det fysiska ingrepp?  

Tillförs nya element? 

 

 

Skala och sammanhang med 

omgivningen? 

Struktur och dominans. 

Viktiga utblickar. 

Skönhet, estetik. 

Bebyggelsehistoriska sammanhang och 

strukturer.  

X   Planområdet ligger utmed väg 27 och vid 

den södra infarten till Tranemo tätort i 

direkt anslutning till redan planerade 

industriområden. Källsvedjans 

industriområde utgör en av kvadranterna 

vid huvudentrén till Tranemo tätort.  

Aktuellt område ligger söder om redan 

planlagd industrimark och på ett minsta 

avstånd från Väg 27 på drygt 100 meter.   

En exploatering av området medför att 

naturmark försvinner, och att 

landskapsbilden därmed förändras. Skog 

mellan väg 27 och planområdet kommer 

att bevaras och skillnaden i höjdled 

mellan väg och planområde innebär att 

den nya byggnationen inte förväntas bli 

synlig från vägen.  

Närmiljö 
Påverkas närmiljön, gårdar, träd, buskar 

osv? 

  X Se under rubrik natur. 

 

HÄLSA OCH SÄKERHET 
                                                                   Ja    Nej       Kommentar / åtgärd 

Trafikmiljö 
Gc-väg, kollektivtrafik, parkering, 

olycksrisk, farligt gods? 

  X Tillfart via befintlig infart från 

Jönköpingsvägen i norr och planlagd 

industrigata(gällande detaljplanen i norr).  
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Följdinvesteringar? Området ligger på ett avstånd av minst 

100 m från Väg 27 och även flera meter 

över, vilket reducerar riskerna vad gäller 

farligt gods, till ett minimum.  

Buller och vibrationer 
Utsätts området för störningar idag? 

Ökar störningarna? 

Störningar under byggtid? 

Buller, föroreningar, byggavfall. 

 X Avståndet mellan Rv 27 och planområdet 

(ca 100 meter) bidrar till att begränsa den 

negativa bullerpåverkan på området. Då 

planen omfattar industriverksamhet är 

krav och rekommendationer gällande 

maximala bullernivåer begränsade.  

Elektriska / magnetiska fält 
Finns kraftledningar, transformatorer, 

skyddsavstånd? 

  X Området berörs inte av några befintliga 

kraftledningsgator.  

Riskområde för markradon 
 
 

  X Utifrån en kartläggning av markradon 

utförd av Länsstyrelsen i Västra Götaland 

ligger inte planområdet inom riskområde 

för markradon. Mätning ska ändå utföras 

inför byggnation och krav med anledning 

av radonförekomst kan komma att ställas i 

samband med bygglov.  

 

Handikapptillgänglighet 
Avstånd till service, framkomlighet 

  X Området är mycket kuperat vilket ställer 

krav på att boverkets rekommendationer 

för tillgänglighet följs inom varje enskild 

tomt. 

 

Sociala effekter 
Motverkar / ökar segregation? 

Barnperspektiv? 

  X Genomförande av planen kan bidra till 

nya jobbmöjligheter och därigenom en 

ökad andel sysselsättning. 

Rekreation 
Funktion och status för aktivitet, idrott, 

friluftsliv, utevistelse, lek, promenader. 

Barriär som begränsar tillgängligheten. 

  X Planområdet utgörs idag av ett 

oexploaterat skogsområde. Det finns 

ingen information om att planområdet 

nyttjas som rekreationsområde. Områdets 

läge, mellan en trafikerad motorled (Rv 

27) och befintliga industri och 

lagerlokaler bidrar till att minska 

områdets attraktivitet i rekreationssyfte.   

 

 

NATUR- OCH KULTURMILJÖ 

                                                                   Ja   Nej       Kommentar / åtgärd 

Flora och fauna 
Finns hotade, sällsynta, 

hänsynskrävande arter? 

Ekologiskt särskilt känsligt område? 

Värdefulla naturmiljöer (Riksintressen, 

biotopskydd mm) 

Är området viktigt för födosök / 

fortplantning? 

Används området i forskning och 

undervisning? 

  X Utifrån Länsstyrelsens Goografiska 

informationssystem förekommer inga 

kända värdefulla områden eller arter inom 

eller i närheten av aktuellt planområde. 
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Krävs skydd av vegetation? 

Grönstruktur 
Påverkas grönsambanden? 

Spridningskorridorer? 

Allé längs väg. Vattendrag. 

 X Planområdet tar tidigare oexploaterad 

skogsmark i anspråk. Det innebär ett 

ingrepp i djur och växters livsmiljö. Norr 

om planområdet finns sedan tidigare 

detaljplanelagd mark för industri och 

väster om planområdet löper Rv 27. 

Därav anses inte planens etablering 

medföra någon ytterligare barriäreffekt då 

området redan är avskuret.   

Parkmiljö 
Parkens funktioner. 

Stora träd, vegetation. 

 

 X Inga anlagda parker berörs.  

Kulturmiljö 
Kulturhistoriska miljöer och samband 

av bebyggelse, äldre kulturlandskap och 

fornlämningar. 

 

 

 

 

 

X 

X Planområdet ligger inom ett större område 

med gott om fornåkrar och boplatser. 

Inom den västra delen av området har 

arkeologiska utredningar genomförts och 

aktuella fornlämningar har slutundersökts.  

En fornlämning(boplatsområde) med 

beteckningen Tranemo 535:1 berörs.  

Vid en utredning år 2000 påträffades 5 

stolphål och 1 härd. Fornlämningen har 

undantagits från exploateringsområdet.  

Strandskydd 
 

 X Området berörs inte av strandskydd.  

 

 

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

                                                                   Ja    Nej       Kommentar / åtgärd 

Transportarbete 
Massbalans eller behov av 
massförflyttningar 
 

 

X 

 X 

 

 

 

 

 

X 

Bra kommunikationsläge invid Väg 27. 

Med hänsyn till höjdskillnaderna inom 

området bör studier göras över lämpliga 

höjder på kvartersmark och industrigator, 

för att om möjligt uppnå massbalans inom 

området.  

Sprängning kan komma att krävas. 

Störningar kan förväntas under byggtiden. 

Avståndet till bostadsområden är dock ca 

500 meter. 

Återvinning 
Källsortering, miljöfarligt avfall, lokal 

kompost, plats för miljöstation, 

avfallstransporter. 

  X Exploatören ansvarar för bra 

återvinningsmöjligheter inom 

kvartersmark. Kan samordnas med övriga 

industrifastigheter i Källsvedjans 

industriområde. Kommunal sophämtning 

och återvinningsinsamling mot gällande 

taxa. 

Energiförsörjning 
Valt energisystem. 

Finns alternativ? 

Bebyggelsens orientering. 

 

 X Bör kunna anslutas till det kommunala 

fjärrvärmenätet. Möjlighet till positiv 

exponering av solceller i söderläge. (Syns 

även från Väg 27, vilket kan ge positiv 

reklam för kommun och företag). 
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Ytterligare exploatering 
Ökar bebyggelsetrycket i området? 

Sidoverksamheter, parkeringsplatser, 

upplag. 

Hindras bebyggelse på sikt? 

Krav på följdändringar av 

markanvändningen? (Önskemål om 

etablering av kringverksamheter mm) 

X  - Planområdet är en utökning på redan 

befintlig etablering av 

industri/verksamhetsområde.  

Byggnation av bostäder ej lämpligt i 

angränsande områden.  

Utbyggnaden följer kommunens 

intentioner i översiktsplanen.  

 

SAMMANFATTNING av mindre frågor att studera närmare (interna utredningar) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTVÄRDERING ,  BEHOVSBEDÖMNING ,  AVGRÄNSNING 
 

 
 Bedöms någon miljökonsekvens vara så komplicerad att specialutredning krävs? 
 

Ja X Nej  
Kommentar: I planbeskrivningen bör följande frågor diskuteras/utredas: 

 Dagvattenhantering(i förhållande till befintligt system utmed väg 27) 

 Massomflyttningar/höjder inom området. Finns möjlighet till balansering inom 
projektet? (Hushållning med naturresurser.) 

 Bullernivåer inom området 

 Markradon 

 Markförhållanden (jordens mäktighet och bärighet) 
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Miljökonsekvenserna är av sådan komplexitet att: 

 X normal planbeskrivning enligt PBL räcker 

 särskild redovisning under rubrik ”konsekvenser för miljön”  
i planbeskrivningen krävs 

 En helt separat miljökonsekvensbeskrivning krävs. 
Bedömningen är att planen medför betydande påverkan. 

Kommentar: 
Med hänsyn till avståndet mot väg 27 och bostadsområden bör ej buller eller 
riskanalyser krävas i samband med detaljplanen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Punkterna enligt ovan är granskade av: 
 
               Namn:               Datum:          Signatur: 

Planhandläggare 
 

Annacarin Holm, bsv ark & ing ab   

Miljöhandläggare 
 

Mats Hellman, bsv ark & ing ab 
Pär Norgren, Tranemo kommun 
 

  

 
 


