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HANDLINGAR 

Generellt sett upprättas detaljplaner i syfte att säkerställa en rättvis bedömning och 

avvägning mellan allmänna och enskilda intressen vid planläggning av mark och vatten. 

Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram och anta en detaljplan, detta 

kallas för det kommunala planmonopolet. Det är även kommunen som ansvarar för 

tolkningen av de gällande detaljplanerna som innefattar ett varierat antal handlingar 

beroende på planens omfattning och ålder. 

Plan- och genomförandebeskrivningen är en handling i text som kompletterar 

plankartan. Denna är inte juridiskt bindande. Plan- och genomförandebeskrivningen ska 

underlätta förståelsen av de avvägningar som har gjorts och motivera resultatet.           

Den innehåller; syfte, innehåll och genomförande av planen.  

Obligatoriska handlingar i en detaljplan är en plankarta med bestämmelser. Ibland ingår 

även andra handlingar som till exempel illustrationskarta som enklare visar hur 

bebyggelsen kan komma att utformas eller en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 

redovisar vilken miljöpåverkan en planerad verksamhet kan medföra. Som underlag till 

detaljplanen tas ofta olika slags utredningar fram, exempelvis trafikutredning, 

dagvattenutredning, geoteknisk utredning med flera. 

När detaljplanen har genomgått detaljplaneprocessen och den har vunnit laga kraft, är 

plankartan en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark 

och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom 

planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se 

ut. Detta görs i plankartan med hjälp av linjer, symboler och bestämmelser. 

Det finns två olika processer som en detaljplan kan genomgå innan den blir antagen: 

Standardförfarande (som används när detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och 

länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 

övrigt av stor betydelse, eller medför en betydande miljöpåverkan) alternativt utökat 

förfarande.  

Den här planen hanteras med ett standardförfarande enligt PBL 5 kap, för detaljplaner 

som startat efter den 1 januari 2015 (Boverkets allmänna råd 2014:5), och innehåller 

följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser 

Övriga handlingar: 

• Behovsbedömning  

• Fastighetsförteckning (Publiceras ej på Internet) 

• Grundkarta (ingår i dokument plankarta) 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av befintligt industriområde, Källsvedjans 

industriområde, öster om Tranemo samt att även tillåta verksamheter(Z) som t ex service, 

åkeriverksamhet, lager och handel med skrymmande varor och därmed ge planen ett 

flexiblare användningssätt. Motivet till detta är delvis områdets strategiska läge i anslutning 

till Väg 27 och infarten till Tranemo tätort.  
 

Planförslaget är ett viktigt steg för kommunen i målsättningen att säkerställa framtida 

exploateringsklar mark för etablering av nya verksamheter. Placeringen är mycket gynnsam 

sett ur ett för kommunen strategiskt kommunikationsläge.  
 

Planen möjliggör för industri- och handelsbebyggelse med en högsta byggnadshöjd på 12 

meter (högsta totalhöjd på 20 meter). Till följd av planområdets storlek, med stora 

tillkommande hårdgjorda ytor, och relativt kraftiga höjdskillnader inom området, planläggs 

även mark för fördröjning/infiltration av dagvatten genom dagvattendiken, 

infiltrationsområden och damm.    
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FÖRENLIGT MED 3 OCH 5 KAP I MB 

Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3 och 5 kapitel. Miljöbalkens tredje 

kapitel behandlar de grundläggande hushållningsbestämmelserna 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.  

Planområdet, Gudarp 3:36 m.fl. är beläget öster om Tranemo som en del av Källsvedjans 

industriområde, söder om tidigare exploaterad mark för industriändamål. Planområdet har 

en total area av ca 18,8 ha. 
 

 
Figur 1: Planområdets läge i förhållande till Tranemo tätort. 

Marken ägs i sin helhet av Tranemo kommun.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN 

Gällande översiktsplanen för Tranemo kommun antogs av kommunfullmäktige 2010-10-

25. Aktuellt område är här redovisat som industrimark.  

DETALJPLAN 

Planområdet gränsar till och omfattar även del av följande detaljplan:  

• Detaljplan för ”Källsvedjans industriområde, del av Gudarp 3:39 m fl.” 

Nu aktuellt planområde var redan då aktuellt att ta med, men då marken berördes av 

kulturlämningar så undantogs det. Nu har arkeologiska utredningar genomförts och två 

lämningar har slutundersökts.   
 

 
Figur 2: Kartbild utvisande gällande detaljplan i norr, samt det område av denna som tas med i 

aktuellt planförslag.  
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BEHOVSBEDÖMNING 

Behovsbedömning är den analys som leder fram till ställningstagandet om en 

miljöbedömning behöver göras eller inte. Behovsbedömningen upprättas i samband med 

framtagandet av planen och bifogas denna handling. Den avses kunna samrådas 

parallellt med planhandlingarna, eftersom den;  

• Inte påverkar några natura 2000 områden och därmed inte kräver några tillstånd 

enligt MB 7 kap §28 

• Inte bedöms vara av betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan 

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella, regionala eller 

lokala miljökvalitetsmål 

• Inte bedöms ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mångfald, 

landskap, fornlämningar, vatten etc.  

• Inte ger upphov till risker för människors hälsa eller för miljön 

• Inte bidrar till att miljökvalitetsnormer överskrids 

• Inte påverkar några områden eller natur som har erkänt nationell eller 

internationell skyddsstatus t.ex. riksintressen, strandskydd eller naturreservat 

 

STÄLLNINGSTAGANDE 

Ingen av de ovan nämnda effekterna förväntas var för sig eller sammantaget ge en 

betydande miljöpåverkan. Dock bör hanteringen av dagvatten inom/från 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 Miljökonsekvens-

beskrivning. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH MÖJLIGA 

KONSEKVENSER 

NATUR, GEOTEKNIK OCH KULTUR 

Mark och vegetation  

Planområdet berörs inte av några särskilda utpekade naturvärden enligt kommunens 

naturvårdsplan. Området berör inga biotopskyddade objekt eller skyddade arter enligt 

sökningar på artportalen.  

Planområdet består av tidigare oexploaterad mark som till största delen utgörs av 25 - 50 

årig blandbarrskog på mestadels frisk mark utan ris och buskskikt. Ett mindre dike finns 

i nordväst som är grävt och troligen torrt under delar av året. Vissa fuktigare områden 

förkommer men dessa är hårt brukade med endast yngre lövträd. I området förekommer 

inga livsmiljöer för skyddade arter enligt artskyddsförordningen.     

 

Figur 3: Ortofoto som visar planområdets och omgivningarnas nuvarande  

               markförhållande/vegetation 

Höjdskillnaden inom området uppgår till ca 10 meter med de högre marknivåerna i norr. 

Skillnaden tas upp på ett avstånd av runt 250 meter. En exploatering av området kommer 

att kräva en del massförflyttningar. Massbalans inom området bör eftersträvas. 
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Grovplanering bör samordnas för hela området så att man, i möjligaste mån, undviker 

onödiga transporter utanför planområdet.  

Nedan redovisas en möjlig tomtindelning med en föreslagen terassnivå för respektive 

illustrerad tomt. Gatuhöjderna som redovisas för den blivande industrigatan, norr om 

aktuellt planområde, har uppskattats utifrån befintliga höjdförhållanden. Beräkningen av 

antal kubikmeter fyll respektive schakt är grov men visar att det finns möjlighet att 

grovplanera området och uppnå massbalans. Mot angränsande naturmark och mellan 

tomterna har redovisats slänter. Mer genomarbetade beräkningar/markprojektering 

krävs inför ett framtida arbete med att grovplanera tomter inom området.  

 
Figur 4: Illustration av möjlig tomtindelning med terassnivåer för varje tomt.  

               Område som fylls                      Område som schaktas 

 

Geotekniska förhållanden 

Utifrån Sveriges geologiska undersökning (SGU) har konstaterats att jordarterna i 

området består av sandig morän, den vanligaste moräntypen med inslag av berg. 
 

En tidigare geoteknisk utredning (J&W 2001-06-08) som utfördes i samband med 

gällande detaljplan visar att moränen inom området har en hög bärighet och risken för 

ras och skred därför kan anses begränsad. I denna utredning återfinns en borrpunkt inom 

nu aktuellt planområde. Denna punkt ligger inom de högre delarna av tomt nr 1 enligt 

figur 4 ovan. I undersökningspunkten utgjordes marken av sandmorän.  

Ingen vattenyta kunde observeras i provtagningshålet. Enligt rapporten från 

undersökningen bedöms området ha goda geotekniska förutsättningar för bebyggelse.  
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Bedömningen är att nu aktuellt område har likartade markförhållanden som undersökt 

område. Planområdet bedöms, med avseende på de geotekniska förhållandena, vara 

lämpligt att bebygga, förutsatt att rekommendationer från den geotekniska rapporten 

följs. Se bilaga till planen. 
 

Med hänsyn till att genomförd utredning är mycket översiktlig och att den inte omfattar 

hela det område som nu är aktuellt, kommer geotekniska utredningar att krävas inför 

varje ny exploatering inom området. Information kring detta återfinns på plankartan.  

Radon 

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. I 

processen bildas radioaktiv strålning som kan skada celler i luftvägar och lungor. 

Radon finns i all mark, i olika halter beroende på typ av berggrund. Radongas finns 

även i grundvatten och utsöndras från vissa typer av byggmaterial, s.k. blågrå 

lättbetong som användes i många hus fram till mitten av 1970-talet. Även makadam 

från bergkross som innehåller radioaktiva bergarter kan avge en för hög mängd radon.  
 

Enligt Boverkets karaktärisering av radonrisker utgör mark med radonhalter 

understigande 10 kBq/m3 s.k. lågrisk. Vid radonhalter mellan 10 och 50 kBq/m3 

klassificeras marken som normalrisk och vid mätvärden över 50 kBq/m3 som s.k. 

högrisk. På mark med normalrisk tillämpas vanligen ett radonskyddat byggnadssätt 

medan kraven höjs vid byggnation på högrisk-mark.  

Mätningar av markradon har visat att höga radonhalter kan förekomma även i 

områden som översiktligt har klassificerats som normalrisk. Succesivt hårdare regler 

innebär att all nybyggnationen bör utformas på ett sådant sätt att gränsvärden för 

radon inte överskrids. Kraven på att klara gränsvärden för radon i inomhusmiljöer 

gäller fr.o.m. 2019 även för arbetsmiljöer. 
              

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. Vid 

uppförandet av nya byggnader ska markradonmätning utföras och om resultatet avviker 

negativt från länsstyrelsens rapport ska byggnader uppföras radonskyddat/radonsäkert 

och krav med anledning av radonförekomst kan komma att ställas i samband med 

bygglov. Information kring detta återfinns på plankartan. 
 

Förorenad mark 

Det finns inga uppgifter om att marken ska ha använts för någon verksamhet med risk 

för markföroreningar. Området består av skogsmark.  
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Risk för skred, höga vattenstånd  

Planområdet är relativt kuperat men innehåller inga branta sluttningar och få större 

block. Vid såväl förebyggande markarbete (t ex grovplanering av området) som 

byggnation ska hänsyn tas till markens lutning. Jorden består av sandig morän, en jordart 

som generellt inte har någon hög rasrisk. En geoteknisk utredning som gjordes i samband 

med planprocessen för gällande detaljplan i norr, visar att moränen inom området har 

hög bärighet. Ett mindre område tycks bestå av sämre/fuktig mark. Detta område ligger 

utmed/väster om föreslagen industrigata. Mer detaljerade undersökningar ska göras 

innan byggnation.  Den samlade bedömningen är att det inte föreligger någon risk för 

skred, erosion eller höga vattenstånd inom området. Väster om planområdet närmare 

Väg 27 återfinns brantare partier. Dessa omfattas inte av planförslaget. 

Kulturvärden och fornlämningar 

Området är utifrån Riksantikvarieämbetets kartläggning av fornlämningar markerat som 

område där fornlämningar förekommer. En arkeologisk förundersökning gällande RAÄ 

Tranemo 537, 539, 540, 541 och 543 genomfördes av Lödöse museum under augusti och 

september 2011.(Rapport 2013:2.) Inför arbetet med detaljplanen har arkeologiska 

undersökningar genomförts och två lämningar har slutundersökts. Länsstyrelsens 

bedömning är att några ytterligare arkeologiska åtgärder inte krävs inom planområdet.  
 

Mellan planområdet och Väg 27 återfinns fornlämning RAÄ Tranemo 228. Enligt ”UV 

Väst Rapport 2000:37 Arkeologisk utredning” är bedömningen av RAÄ 228 som en grav 

något osäker. Detta eftersom det kring stensättningen finns noterat att det förekommer 

röjningsrösen. Denna fornlämning berörs inte direkt av planområdet, men hänsyn till 

den ska tas då omhändertagande av dagvatten från planområdet planeras.   

   

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Bostäder och arbetsplatser 

Planområdet ligger i anslutning till ett område som sedan tidigare är planerat för 

verksamheter/industri. I förlängningen av den planerade industrigatan direkt norr om 

planområdet, återfinns en fastighet med bostadsbyggnad. Denna är placerad nordöst om 

planen. I områdets övriga närhet finns inga bostäder. Nya etableringar inom området 

kommer att generera tillkommande arbetsplatser. 

Tillgänglighet 

Då området är kuperat ställs höga krav på att tillgänglighetsaspekterna utvärderas så att 

aktuell tomtmark utformas tillfredställande för människor med funktions- och 

rörelsenedsättningar. Tillgänglighet, utifrån Boverkets författningssamling från 2008, till 

nya byggnader/lokaler inom området bedöms kunna lösas. Hur detta ska ske får utredas 

i samband med kommande bygglov.  
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Byggnadskultur och gestaltning 

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 och ny bebyggelse är trygghetsfrågor viktiga. 

Gestaltningen bör fokusera på brottsförebyggande åtgärder som att till exempel skapa 

överskådlighet och synlighet. Mörka och trånga platser för gående och cyklister ska 

undvikas. Planen innehåller inga förslag på allmänna gång- och cykelvägar, men med 

hänsyn till att området, då det är fullt utbyggt, kan komma att innehålla ett stort antal 

arbetsplatser och därmed ett behov av möjliga cykelalternativ till/från Tranemo tätort, är 

frågan likväl relevant.  

Höjdförhållandena inom området kan innebära särskilda krav på att tomter/bebyggelsen 

anpassas till områdets topografi. 

 

FRIYTOR 

Inom planområdet finns inga anlagda ytor för rekreation och lek då området tidigare 

varit oexploaterat och nu planläggs för industri-/handelsändamål. En exploatering 

kommer att medföra att stora delar av området hårdgörs och krav ställs därför på en 

välfungerande dagvattenhantering både inom, och utanför planområdet.  

 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 

Området angörs via Källsvedjegatan som nås från Jönköpingsvägen/ Länsväg 156. 

Länsväg 156 har anslutningar ut mot Väg 27 och går även in till Tranemo samhälle. 
Källsvedjegatan har byggts ut som industrigata från anslutningen mot Jönköpingsvägen 

och ca 200 meter in till befintliga verksamheter.  Den största andelen transporter 

förväntas komma till planområdet via Väg 27 och trafikplats Björsdamm medan 

företagens anställda och eventuella kunder/besökare istället tros anlända till området 

från Tranemo samhälle/Länsväg 156. Trafiken på Källsvedjegatan förväntas öka kraftigt, 

eftersom den idag inte belastas av någon större trafikmängd. Det finns för närvarande 

väldigt få etablerade företag/målpunkter utmed vägen. 
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Figur 3: Planområdets läge i förhållande till större trafikleder/gatunät.   

 

Information från Trafikverkets flödeskartor visar att Väg 27 förbi planområdet vid 

mätning 2015 hade en årsmedelsdygnstrafik på totalt 4050 fordon varav 750 utgjorde 

tung trafik. För Länsväg 156 visar motsvarande mätning från 2015; 2600 

fordon/årsmedeldygn varav 200 tunga fordon. Skyltad hastighet på Väg 156 är 70 km/h 

och på Väg 27, 90 km/h.  

 

       
Figur 4–5: Utdrag från Trafikverkets flödeskartor för Väg 27 (till vänster) och Länsväg 156 (till 

höger). 

 

Inför granskningsutställningen har en trafikmätning genomförts (Tranemo kommun) på 

Källsvedjegatan. Mätningen genomfördes mellan den 7 och 13 januari 2019 och visar att 

gatan har en årsmedelsdygnstrafik på 114 fordon, varav 28 % utgör tung trafik.  

Väg 27 Länsväg 156 



  

 

 

 

14 (28)  

Väg 27 är utpekad i funktionellt prioriterat nätverk som regionalt viktig väg för 

godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor och kollektivtrafik, som 

rekommenderad väg för farligt gods och som riksintresse för kommunikation i enlighet 

med § 3:8 miljöbalken. 
  

Väg 156 är utpekad i funktionellt prioriterat nätverk som kompletterande regionalt viktig 

väg för godstransporter, dagliga personresor och kollektivtrafik. Vägen är inte utpekad 

som riksintresse i enlighet med § 3:8 miljöbalken eller som rekommenderad väg för 

farligt gods.  

Trafikutredning/ Alstringsberäkning  

En trafikutredning/ alstringsberäkning har genomförts under januari 2019 (Tranemo 

kommun). Nedan följer en sammanfattning av denna. Utredningen i sin helhet finns med 

planhandlingarna som en bilaga. 
 

Planen möjliggör för industri- och handelsbebyggelse. Den största andelen transporter 

förväntas komma till planområdet via väg 27 och trafikplats Björsdamm medan 

företagens anställda och eventuella kunder/ besökare istället tros anlända till området 

från Tranemo samhälle/ Länsväg 156. Trafiken på Källsvedjegatan kommer att öka 

betydligt, eftersom den idag inte belastas av någon större trafikmängd. Det finns för 

närvarande väldigt få etablerade företag/ målpunkter utmed denna gata.  
 

Beräkningen i utredningen utgår från befintligt industriområde (gällande detaljplan för 

”Källsvedjans industriområde del av Gudarp 3:39 m fl”) och genomförd trafikmätning på 

Källsvedjegatan. Denna plan har en total areal på 257 534 m2, varav 13.428 m2 är 

exploaterade idag. Detta gör att exploateringsgraden för närvarande uppgår till 5 %. 

Trafikutredningen tar höjd för en exploateringsgrad på 50 % likt nu aktuellt planförslag, 

vilket ger följande resultat: 

 

Befintlig plan: 

• Den totala markarealen är på 257 534 m2 där 50 % tillåts exploateras, d v s 128 767 

m2. Idag exploateras 13 428 m2 av ett företag med 25 anställda. Detta genererar 

537 m2/anställd. Vid en full exploatering kan det antas att 240 personer arbetar 

inom området (128 767 m2/537 m2). Vidare antas att dagens anställda genererar 

4.56 resor (transporter, tjänsteresor) per dygn (114/25) innebärande att en full 

exploatering genererar 1094 resor/dygn (240x4,56). 

 

Befintlig plan utmed Källsvedjegatan genererar vid full exploatering 1094 

fordon/dygn.   
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Föreliggande planförslag: 

• Total markareal 188 000m2 där 50 % tillåts exploateras, d v s 90 900 m2.  

Vi utgår ifrån att samma kvadratmeter per anställd föreligger d v s 537 

m2/anställd. Detta genererar 184 anställda (99 000/537 m2) vilket i sin tur skulle 

generera 840 resor per dygn (184x4,56). 

 

Aktuellt planförslag genererar en trafikökning på 1940 fordon/dygn, vilket ligger 

i linje med det resultat som presenteras vid en körning av indata i Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg.  

 

Slutsatser: 

• Mot bakgrund av trafikökningen ser vi en ökad belastning på Länsväg 156. 

Tranemo kommun anser att en cirkulationsplats bör byggas vid korsningen 

Länsväg 156 och Källsvedjegatan, vid full exploatering. Trafikflödena är vid en full 

exploatering ungefär desamma på länsväg 156 och anslutningen till och från 

Källsvedjegatan vid full exploatering. Detta medger byggnation av en 

cirkulationsplats. I detta sammanhang bör tillgängligheten till länsväg 156 

prioriteras.   

Tranemo kommun har vid tidigare tillfällen fört dialog med Trafikverket om en 

cirkulationsplats i det aktuella läget. Denna dialog bör nu återupptas.  

 

 
Foto 1: Befintlig korsning Länsväg 156/ Källsvedjegatan och påfart till väg 27 västerut. 
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Gång- och cykeltrafik 

Det finns idag inget utbyggt gång- och cykelvägnät utmed Jönköpingsvägen fram till 

planområdet. Den första utbyggda sträckan av Källsvedjegatan, från anslutningen mot 

Jönköpingsvägen, saknar också särskild gång- och cykelväg. Fortsättningen av 

Källsvedjegatan utgörs av en äldre enskild väg med målpunkt i en bostadsfastighet 

nordöst om planområdet. Del av vägen byggs ut till industrigata inför att nu aktuellt 

planområde exploateras.  
 

Kommunen ska i sitt översiktliga arbete med gång- och cykeltrafik titta på möjligheten 

att i framtiden bygga ut gång- och cykelvägnätet fram till Källsvedjans industriområde.  

Bredden på planlagd mark för industrigator i området är 12 meter, vilket medger 

utbyggnad av en gång- och cykelväg parallellt med industrigatan.  

Kollektivtrafik 

Västtrafik AB ansvarar för kollektivtrafiken i Tranemo Kommun som består av buss- och 

tågtrafik. Närmaste busshållplats ligger idag utmed Jönköpingsvägen i höjd med 

Åkerivägen närmare Tranemo centrum. Avståndet till planområdet är ca en kilometer.  

Vid projektering av ny industrigata inom verksamhetsområdet, bör hänsyn tas till 

möjligheten att etablera en busshållplats. I takt med att verksamheter inom området 

etableras och nya arbetsplatser skapas kan det bli aktuellt att även dra in en busslinje i 

området.  

Parkering och trafikytor 

All parkering och ytor för lastning och lossning skall anordnas inom kvartersmark.  

Transportpolitiska målet 

Transportpolitikens mål är att; ”Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. 

Kommunens bedömning är att placeringen av ett större verksamhetsområde i korsningen 

mellan väg 27 och väg 156/trafikplats Björsdamm, ger goda förutsättningar för 

kommunen att bidra till uppfyllande av transportpolitiska mål. 

Närheten till större vägar och till tätorten Tranemo, är grundförutsättningar för att, inom 

rimliga ekonomiska ramar, skapa tillgänglighet för såväl gång- och cykeltrafik som ett 

kollektivt resande. Närheten till övriga orten medger gång- och cykelavstånd till 

exempelvis arbetsplatser 

För nya verksamheter innebär läget goda kommunikationer. 
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STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller och trafik 

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 

Enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, bör inte ekvivalent 

bullernivån vid fasad överstiga 60 dB(A).  

Naturvårdsverket har angett följande riktvärden för buller från vägtrafik; 

Vid arbetslokaler (utanför fasad): 65 dBA ekvivalent ljudnivå(frifältsvärde). 

Arbetslokaler inomhus; 40 dBA ekvivalent ljudnivå.  

 

Bullerberäkning 

Utifrån presenterade trafiksiffror har en bullerberäkning genomförts. Beräknade 

ekvivalenta ljudnivåer från väg 27 presenteras på kartan nedan. Faktiska ljudnivåer kan 

väntas vara något högre än redovisade då trafiksiffror för Källsvedjegatan saknas. 

Trafiken på denna gata förväntas utgöras av industritrafik. Väg 156 ligger som närmast 

ca 250 meter från plangräns. Trafiken på denna väg ger upphov till ljudnivåer en bit 

under 50 dBA och redovisas därför inte på bullerutbredningskartan nedan.  
 

Ljudnivåerna för trafikbuller har beräknats enligt ”Nordisk beräkningsmodell” och 

gällande EU-krav. Beräkningar och ljudutbredningskarta avseende trafikbullret har tagits 

fram med programmet Novapoint 20.10 Buller. 
 

Som utgångsvärden för de aktuella bullerkällorna har Trafikverkets fordonsstatistik 

använts och räknats upp med 1,5 % per år fram till år 2040.  

 

Utgångssiffror för år 2015: 

• Väg 27: 4050 fordon/årsmedeldygn varav 18,5 % tung trafik, 90 km/h (skyltad 

hastighet)  

• Länsväg 156: 2600 fordon/årsmedeldygn varav 8% tung trafik, 70 km/h (skyltad 

hastighet) 

 

Följande prognostiserade trafiksiffror för år 2040 har använts: 
• Väg 27: 5900 fordon/årsmedeldygn varav 18,5% tung trafik, 90 km/h (skyltad 

hastighet)  

• Länsväg 156: 3800 fordon/årsmedeldygn varav 8% tung trafik, 70 km/h (skyltad 

hastighet) 
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Resultat:  

Utifrån genomförda bullerberäkningar kan inte bullersituationen anses medföra krav på 

särskilda åtgärder då ekvivalent ljudnivå ligger inom den rekommenderade nivån; 65 

dBA för arbetslokaler. Den övervägande delen av planområdet ligger under 60 dBA. 

Endast ett mycket litet område i nordväst har ljudnivåer mellan 60–65 dBA.  

Framtida trafik på Källsvedjegatan kan förmodas bestå av en relativt hög andel tung 

trafik. Riktvärdet för maximal ljudnivå; 70 dBA för uteplatser kan därmed bli svår att 

klara för tomter som gränsar mot denna väg. För att säkerställa en god utomhusmiljö, 

kan uteplatser/vistelseytor med fördel placeras i skydd av plank eller byggnad. 
 

 
Figur 6: Karta utvisande ekvivalent ljudnivå 2.0 meter över mark. 

 

En planbestämmelse har föreslagits innebärande att uteplatser ska anordnas i skydd av 

byggnad eller plank, för att säkerställa en god utomhusmiljö som klarar riktvärdet för 

maximal ljudnivå. 
 

Utifrån en kartläggning från 2006 över mängden farligt gods som transporteras på vägar 

och järnvägar kan konstateras att mängden farligt gods som passerar planområdet är 

begränsad. Se tabell nedan. Ytterligare farligt godstransporter kan ske på kommunala 

lokalgator där statistik ej finns, men andelen som kan påverka planområdet anses vara 

mycket ringa om ens någon.  
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Väg 27 

Klassificering Antal ton/månad 

2.1 Brandfarliga gaser 0 – 1800 

3.0 Brandfarliga vätskor 100 – 16500 

4.1 Brandfarliga fasta ämnen 0 – 270 

5.1 Oxiderande ämnen 0 – 490 

6.1 Giftiga ämnen 0 – 90 

8.0 Frätande ämnen 0 – 11600 

9.0 Övriga farliga ämnen 0 – 11500 

Totalt 100 – 33 000 

 

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods togs 

fram av Länsstyrelsen i Stockholm 2016; Fakta 2016:4. Enligt riktlinjerna ska risker inom 150 

meter från väg där det transporteras farligt gods beaktas. Dokumentet beskriver de 

skyddsavstånd som Länsstyrelsen rekommenderar, för att uppnå en god samhällsplanering 

utifrån ett riskperspektiv. I figuren nedan (hämtad från Fakta 2016:4) presenteras 

rekommenderade skyddsavstånd mellan transportled för farligt gods och olika typer av 

markanvändning.  

 

 
Figur 7: Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av 

markanvändning. Avstånden mäts från den närmaste vägkanten.  
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Bilden ska läsas som att bortanför 40 meter från väg, där det transporteras farligt gods, är det 

normalt sett lämpligt med industri, kontor och verksamheter (service, lättare 

verkstadsindustri, tillverkning med försäljning och handel med skrymmande varor). 

Bortanför 40 meter behöver det vanligtvis inte tas fram någon riskutredning.  
 

Väg 27 förbi planområdet ligger på nivån +172 till +175. Planområdet (kvartersmark) 

ligger på nivån(föreslagen) +185.5 i området närmast vägen. Övriga delar av planområdet 

ligger på högre nivåer eftersom området sluttar uppåt mot öster. Avståndet mellan väg 

27 och kvartersmark är som närmast drygt 50 meter. Både med hänsyn till avståndet 

mellan väg och kvartersmark och de gynnsamma topografiska förhållandena, bedöms 

riskerna med avseende på olyckor med farligt gods, vara mycket begränsade. Någon 

särskild riskutredning har därför inte tagits fram. Som en säkerhetsåtgärd föreslås ändå 

att det, inom området intill 100 meter från väg 27, införs en bestämmelse kring placering 

av friskluftsintag; ”Friskluftsintag ska placeras i fasad som inte är vänd mot väg 27”.  

Brand och räddning 

I området finns en brandpost men denna saknar kapacitet för att ta hand om större 

mängder vatten. Därför föreslås att dammar för fördröjning av dagvatten (se nedan 

under VA och Dagvatten) även möjliggörs för utnyttjande som brandvatten. Alternativt 

kan verksamheter med högre brandbelastning generera krav på särskilda magasin på 

respektive tomt. Eventuella krav på detta ställs i samband med bygglov.  

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp  

VA-ledningar finns idag framdragna till Källsvedjans industriområde och nybildade 

fastigheter kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.   
 

Utmed planområdets nordvästra gräns går ett ledningsstråk. Här finns bl. a kommunala 

VA-ledningar. Ett u-område har föreslagits på plankartan för att säkerställa dessa. 
 

Dagvatten 

Vid exploatering av markområden förändras regnvattnets avrinningsförhållanden. 

Dagvatten hindras från att tas upp av växter eller infiltrera ner i marken till 

underliggande grundvattenzon etc. Dagvatten kan förenklat definieras som ett påverkat/ 

förorenat regn- och smältvatten som rinner av från byggnader, asfalt, vägar, övrig 

infrastruktur och andra hårdgjorda ytor.  
 

Med en genomtänkt fysisk planering finns goda möjligheter att kompensera 

exploateringens negativa effekter så att dagvattnet kan bli en resurs och ge mervärden, 

istället för att skapa indirekta problem för människor och/eller känsliga ekosystem i 

omgivningen.  
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Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används som samlingsnamn för 

förebyggande skyddsåtgärder som berör dagvatten. Tillämpningen av LOD kan med 

fördel utredas och regleras i samband med detaljplaneläggning för ny bebyggelse. Med 

lokala lösningar uppnås fördelar där dagvatten fördröjs och renas vid källan istället för 

att spridas till ett större vattensystem.  

 

LOD innebär: 

• En minskad dagvattenmängd till nedströms liggande mark och 

ytvattenrecipienter, vattendrag, sjöar, och hav etc.  

• Fördröjd avrinning av dagvatten från den aktuella fastigheten till det 

kommunala dagvatten-systemet.  

• Flöden i ledningssystemen utjämnas så överbelastning undviks. Med effektiva 

system som kvarhåller dagvatten inom fastigheten, minskar behoven av dyrbar 

projektering för ledningsnät, brunnar, magasin, dammar.  

• Dagvatten renas genom sedimentation, syresättning eller fastläggning i 

funktionella marklager och upptagning i vegetation m.m. 

• Förbrukningen av dricksvatten minskas om gräsmattor, rabatter och planteringar 

vattnas med regnvatten.  

 

Dagvatten från en bebyggd tomt bör i så stor utsträckning som möjligt omhändertas 

lokalt inom fastigheten. En lämplig princip bör vara att inte öka flödet vid anslutnings-

punkten till kommunens dagvattennät. Möjligheter till en ökad fördröjning inom 

bebyggda tomter bör alltid ses över vid utformning av hårdgjord beläggning (asfalt, 

betong, takytor m.m.).  

                                                                                       

I samband med framtagandet av en detaljplan rekommenderas oftast en fördjupad 

dagvattenutredning. Utredningen ska visa vilka flöden som blir följden av ett 

genomförande. Beräkningar görs utifrån scenariot 10-års regn respektive 100-års regn, 

beroende på lokalisering och förutsättningar för planområdet. Utredningen ger förslag på 

verksamma lösningar för fördröjning och rening av dagvatten, möjligheter till infiltration 

samt omhändertagande vid avvikande högflöden etc.  

 

Befintlig dagvattenavrinning 

Planområdet avvattnas idag åt olika håll beroende på den varierade topografin. Delar av 

planområdet avvattnas mot nordväst och sydväst till vägdiket utmed väg 27. Huvud-

delen av området avvattnas dock mot söder till angränsande naturmark/ skogsmark.  

 

Från Källsvedjegatan och tomten längst i nordöst går ett dike i riktning mot sydväst, in 

på angränsande fastighet i söder. Det är inte utrett vilket avrinningsområde detta dike 

avvattnar eller hur stort flödet är.  
 

Vägdiket utmed väg 27 har en lokal höjdpunkt mitt för det aktuella planområdet, varvid 

dagvatten rinner åt två håll; norrut mot Jälmån samt söderut. Vattnet som rinner söderut 

leds via en trumma under väg 27.  
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Vägtrumman, med dimensionen/diametern 600 mm, är belägen en bit söder om 

planområdets sydvästra hörn. Väster om väg 27 leds ytvatten via Skvättebäcken och 

vidare norrut mot Jälmån med utflöde i Tranemosjön.  
 

Utgångspunkten vid en exploatering av planområdet ska vara att flödet till vägdiket 

utmed väg 27 hålls oförändrat (inte ökar). Flödesberäkningar och dimensionering av 

diken och dammar ska utgå från detta.  

 

Beräkningar av dagvattenflöden från planområdet vid full utbyggnad 

Beräkningar av dagvattenflöden har gjorts för hela området med följande indata: 

100 % av kvartersmarken hårdgörs (tak och asfaltytor).  

Regnintensitet vid ett 10-årsregn 

z-värde 28 

Klimatfaktor 1.25  

 

Beräkningarna visar på en erforderlig total magasinvolym motsvarande c:a 2.700 m3. 

 

Föreslagen dagvattenhantering 

Dagvattnet från området föreslås hanteras genom ett större översilningsområde utmed 

den södra delen av planområdet. Dagvattnet leds vidare till ett utjämningsmagasin/ 

sedimenteringsdamm, placerad mellan kvartersmarken och väg 27, slutligen till befintligt 

vägdike.  Se principskiss på följande sida.                 
 

Tomterna i väster får dagvattenanslutning mot ett nyskapat dagvattendike som går 

vidare till dagvattendammen. Tomterna i norr avvattnas mot nya dagvattenledningar 

utmed Källsvedjegatan. Dagvattenkulvert anläggs vid befintlig gata och får sitt utlopp i 

översilningsområdet i den södra delen av planområdet. Tomterna i sydöst avvattnas 

även dessa till översilningsområdet.  
 

För att minska dagvattenflödet från nya tomter föreslås åtgärder för lokalt omhänder-

tagande inom varje enskild tomt. Renings- och flödesreducerande åtgärder är genom-

släpplig markbeläggning som alternativ till asfalt och/eller infiltrationsytor i form av 

planteringar och vegetativa tak. Åtgärder för fördröjning av dagvatten skapar möjlig-

heter till positiva effekter i områdets utemiljö med en större andel gröna ytor i anslutning 

till byggnation. Åtgärderna kan därigenom kompensera för den grönyta som försvinner 

vid en exploatering. 

 

Sammanfattning-bedömning 

Bedömningen är att avsatta naturytor för dagvattenhantering i kombination med detalj-

planens förslag till lösningar medger goda förutsättningar att klara en fördröjning och 

rening av dagvatten med målet att flödet i vägdiket hålls oförändrat. Avsatta ytor på 

plankartan bedöms utifrån genomförda beräkningar, vara väl tilltagna för att klara 

dagvattenhanteringen, utan att flödet i nedströms liggande dike ökar.  
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Inför en framtida utbyggnad av planområdet och i samband med detaljprojektering av 

marknivåer och gatu-/VA-utbyggnad ska även en mer detaljerad dagvatten-projektering 

genomföras. Särskild hänsyn måste då tas bl.a. till risken för avvattning av skogsområdet 

i söder (grannfastigheten).  
 

I samband med en kommande projektering, utreds lämpligen funktionen på bäcken i 

öster. Eventuellt kan denna behöva dras om utmed den östra gränsen vid tomten längst i 

nordöst. Om möjligt bör öppna markdiken eftersträvas, då detta möjliggör en bättre 

kontroll och rening under förutsättning att systemet sköts/ rensas vid behov.  

 

 
Figur 8:  Principskiss av föreslagen hantering av dagvatten från det aktuella planområdet. 

 

Uppvärmning och energi 

Området kommer kunna anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet. Till följd av 

områdets placering i söderläge finns goda förutsättningar för solceller på 

industribyggnadernas tak. 
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MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel för att kontrollera miljöpåverkan och 

berör i första hand luftkvalitet, yt-/ recipientvatten och buller.  

 

Luft 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft 

avses enligt förordningen utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt 

vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Det finns miljökvalitetsnormer 

MKN för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, 

bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.  
          

De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan 

några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. Normerna baseras 

huvudsakligen på krav i EU-direktiv. 

Bedömning:  Detaljplaneförslaget bedöms ej medföra risk för störningar/ 

hälsorelaterade problem och att luftkvalitetsnormen för luft överskrids. 
 

På platsen finns inga mätningar gjorda avseende luftkvaliteten. De ämnen som 

bidrar till försämrad luftkvalitet i länets tätorter är kvävedioxid (NO2) samt 

inandningsbara partiklar (PM2, PM10) som orsakas av biltrafik och 

förbränningsanläggningar. Från trafik med tunga fordon och personbilar sker 

även utsläpp av polyaromatiska kolväten/ PAH:er samt oförbrända kolväten 

(som medverkar till bildning av skadligt marknära ozon), tungmetaller etc.  

På en öppen väg krävs fordonstrafik på cirka 30 000 fordon för att det ska vara 

aktuellt att göra en närmare värdering av luftkvalitén avseende kväveoxider 

och partiklar. Halten föroreningar i det lokala luftrummet avgörs av 

fordonsintensitet, men även topografi och väderförhållanden, möjlighet till 

effektiv spädning i luftrummet etc.  Framtida verksamheter inom området 

baseras på produktion med låga luftutsläpp. 

         

Buller 

Området ligger inom markerat område för järnvägs- och vägbuller. Avståndet till 

järnvägen, fågelvägen ca 2,7 km, anses dock tillräckligt för att området inte ska anses 

vara bullerstört av järnvägstrafik. Vägbuller från Väg 27 förväntas däremot utgöra en 

störning för personer som vistas inom området. Till följd av de något högre 

acceptansnivåerna vid verksamheter (65 resp. 40 dBA) bedöms inte bullernivåerna vara 

ett hinder för etablering inom planområdet och bullerbegränsande åtgärder, så som 

bullerplank eller bullerskyddande fasad anses inte vara ett krav.   
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Vatten 

Inom detaljplaneområdet finns markdiken, men inga vattendrag, sjöar etc. Planområdet 

ligger inom Ätrans huvudavrinningsområde. Jälmån, som är recipient för dagvatten från 

området, rinner ca 500 meter nordväst om planområdet. 
 

Statusklassning för Jälmån, sträckan nedströms Dalstorpasjön.  Data från VISS, 

Vatteninformationssystem Sverige:  

 

Ekologisk status 

Den ekologiska statusen är klassificerad som – Måttlig. 

Motivering och metod för bedömningen av Fisk har varit utslagsgivande för att 

bedömningen endast blir måttlig. Den Måttliga statusen för fisk beror troligtvis på 

hydromorfologisk påverkan. Vattenförekomsten har flera vandringshinder, varav minst 

två är definitiva hinder för fiskar. Såväl näringsämnen som försurningsbedömningen 

visar däremot på bra vattenkvalitet. 

 

Kemisk status 

Den Kemiska statusen är klassificerad som - Uppnår ej god.  

Motivering och metod för bedömningen av halten Kvicksilver (Hg) som omfattas av den 

kemiska statusen har genom direkta mätningar i sjön eller extrapolerat från mätningar i 

angränsande eller liknande sjöar visat sig överskrida sin miljökvalitetsnorm i 

vattenförekomsten. 

 

Vattenförekomsten uppnår inte god status med avseende på polybromerade difenyletrar 

(PBDE). Detta med anledning av ett nytt europeiskt gränsvärde för PBDE i fisk, som 

tyder på att gränsvärdet överskrids i alla ytvatten. PBDE är en industrikemikalie som 

främst används som flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler och plastprodukter. PBDE 

sprids till miljön via läckage från varor och avfallsupplag, samt via atmosfäriskt nedfall 

från långväga lufttransporter. Användning av PentaBDE och oktaBDE förbjöds 2004 

inom EU medan vissa kedjor fortfarande är tillåtna. All användning är förbjuden i 

elektrisk och elektronisk utrustning. 
 

Bedömning:  En exploatering av verksamhetsområdet, enligt förslag till detaljplan, 

bedöms inte påverka MKN miljökvalitetsnormen för vatten. Förutsättningen är att 

strategiska dagvatten-lösningar vidtas, med målsättning att inte öka avgående 

dagvattenflöden från området (särskilt viktigt att begränsa den s.k. korttidsbelastningen).  
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MILJÖMÅL 

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 all exploatering/mark inom planområdet utformas med hänsyn till områdets 

topografiska förhållande, bedöms planförslaget kunna genomföras utan att motverka 

miljömålen vad gäller God bebyggd miljö. Frågor av särskild vikt är hantering av massor 

inom området och omhändertagande av dagvatten. 

 

 

GENOMFÖRANDE FRÅGOR 

För att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen, 

redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärderna. 

Beskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället 

av plankartan och planbestämmelserna.  

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Planarbetet genomförs med standardförfarande. Samråd genomförs under senvinter/ vår 

2018. Granskning sker under vår/sommaren 2019. Planen beräknas kunna antas under 

hösten 2019.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägare 

Detaljplanen omfattar del av Gudarp 3:39. Fastigheten ägs av Tranemo kommun.   

Marken inom planområdet ingår i en jakträttsupplåtelse (Järpesbo jaktlag). Då området 

tas i anspråk som verksamhetsområde kommer jaktområdet att minska i samma 

omfattning.  
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Fastighetsbildning 

Eventuella fastighetsbildningsåtgärder till följd av planförslagets genomförande ska 

bekostas av Tranemo kommun.  

Befintliga eller kommande ledningar inom området, belägna inom u-områden på 

plankartan, kan vara aktuella att säkerställa med ledningsrätt eller servitut.   

Tekniska frågor 

Ledningar/ teknisk infrastruktur  

Tranemo kommun ansvarar för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar. 

Kommunen är även ansvarig för utbyggnad och drift av dagvattenanläggningar i form av 

ledningar, diken och dammar. Om krav på lokalt omhändertagande av dagvatten inom 

kvartersmark kommer att ställas på nya fastighetsägare inom planområdet, skall särskilt 

avtal kring detta tecknas.  

Vattenfall har en högspänningskabel utmed den nordvästra gränsen av planområdet. Ett 

u-område är utlagt för att säkerställa dessa ledningar.  

Geoteknik 

I samband med kommande exploatering kan kompletterande geotekniska utredningar 

krävas. Ansvaret och kostnaden för dessa belastar en blivande exploatör.   

Ekonomiska frågor 

Planavtal 

Upprättande av detaljplan bekostas av Tranemo kommun. Planavgift kan komma att tas 

ut i samband med bygglov.  

Övriga avgifter 

Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt kommunens taxor.  

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 15 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.  

Kommunen är huvudman för allmän platsmark omfattande natur med 

dagvattendammar.  
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planhandlingarna har utarbetats av Annacarin Holm, bsv arkitekter & ingenjörer ab. 

Ansvarig handläggare för Tranemo kommun är Ulf Klevbrant. 

 

 

Annacarin Holm  Pernilla Kronbäck  

Bsv arkitekter & ingenjörer ab Sektionschef, Tranemo kommun 


