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Antagandet anslås på kommunens anslagstavla.  
De som senast under granskningstiden lämnat skriftliga 
synpunkter som inte har blivit tillgodosedda underrättas 
med brev. Dessa har tre veckor på sig att överklaga 
kommunens beslut till Mark- och miljödomstolen Över-
klagan skickas till Tranemo kommun, 514 80 Tranemo. 

Beslutet om antagande får laga kraft när tiden för över-
klagande har gått ut och ingen valt att överklaga planen. 
Länsstyrelsen kan på eget initiativ pröva och upphäva 
beslutet. Om planen överprövas vinner planen laga kraft 
först då ärendena är avgjorda och planen  
godkänd.

Det nya förslaget ställs ut för granskning. Annonsering 
sker i lokala dagstidningar. Berörda underrättas med 
brev. Granskningstiden är normalt 3 veckor.  
Under tiden kan anmärkningar framföras skriftligen till 
Tranemo kommun, 514 80 Tranemo. Dessa redovisas  
i ett utlåtande som efter granskningstiden skickas till  
de som inte fått sina anmärkningar tillgodosedda.

Planförslaget antas av kommunfullmäktige.

De synpunkter som framförts sammanställs i en  
samrådsredogörelse. Förslaget bearbetas med  
utgångspunkt från remissvaren.

Den första planskissen utarbetas. Den sänds till berörda 
fastighetsägare, länsstyrelsen, kommunala myndigheter 
och sammanslutningar som har väsentligt intresse av 
förslaget. Annonsering sker i lokala dagstidningar.  
Förslaget ställs ut i kommunhuset och lokalt på till  
exempel bibliotek. Ett samrådsmöte anordnas.

Framtagandet av detaljplaner regleras i plan- och bygg-
lagen. På ansökan från till exempel fastighetsägare be-
slutar allmännautskottet att detaljplan ska arbetas fram.

HÄR ÄR VI N
U!

HÄR ÄR VI N
U!



3

Detaljplan för Gudarp 3:44 och 3:45

Innehållsförteckning

1. Handlingar ....................................................................................................... 4

2. Sammanfattning ............................................................................................. 5

3. Planbeskrivning .............................................................................................. 6

3.1 Planens syfte och huvuddrag ........................................................... 6

3.2 Plandata ............................................................................................ 6

3.3 Markägoförhållanden ........................................................................ 6

3.4 Tidigare ställningstaganden .............................................................. 7

3.4.1 Översiktsplaner ................................................................... 7

3.4.2 Detaljplaner  ....................................................................... 8

3.5 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser .............................. 9

3.5.1 Natur .................................................................................. 9

3.5.2 Geotekniska förhållanden ................................................. 10

3.5.3 Förorenad mark ................................................................ 12

3.5.4 Risker i och med planerad drivmedelstation ...................... 17

3.5.5 Risker i och med väg 27 ................................................... 19

3.5.6 Fornlämningar och kulturminnen ....................................... 20

3.5.7 Bebyggelse ...................................................................... 20

3.5.8 Gator och trafik................................................................. 21

3.5.9 Trafikutredning .................................................................. 22

3.5.10 Teknisk försörjning .......................................................... 24

3.6 Strandskydd ........................................................................ 28

3.7 Miljö och hälsa ................................................................................ 29

3.7.1 Miljökvalitetsnormer ........................................................... 29

3.7.2 Miljömål ............................................................................ 31

3.8 Plankarta och planbestämmelser ................................................... 32

3.8.1 Användning av mark och vatten ........................................ 34

3.8.2 Egenskapsbestämmelser ................................................. 34

3.9 Genomförandefrågor ...................................................................... 35

3.9.1 Organisatoriska frågor  ...................................................... 35

3.9.2 Ekonomiska frågor ........................................................... 35

3.9.3 Tekniska frågor ................................................................. 35

3.9.4 Fastighetsrättsliga frågor ................................................... 36

3.10 Medverkande ................................................................................ 39



Granskningshandlingar
Detaljplan för Gudarp 3:44 och 3:45 i Tranemo

4

november 18, 202101. Bygglov och Plan

 

1:3 546,9

oTeckenförklaring
Fastighetsytor
Gislaved

Fastighetsyta
Tranemo

50 0 50 100 150 200 250 300 [m]

Inledning

1. Handlingar

• Planbeskrivning
• Plankarta
• Bilaga 1 –Undersökning om betydande miljöpåverkan 
• Bilaga 2 – Översiktlig miljöteknisk markundersökning
• Bilaga 3 – Översiktlig geoteknisk undersökning
• Bilaga 4 – Dagvattenutredning (reviderad)
• Bilaga 5 –Trafikutredning
• Bilaga 6 –Riskutredning -Drivmedel
• Bilaga 7 –PM cirkulationsplats Källsvedjans industriområde 
• Bilaga 8 –Rapport- avslutningsplan för en äldre deponi inom del av Gudarp 3:44
• Bilaga 9 –Mätning av gas från deponi

fig. 01
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Inledning

2. Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industri, handel, kontor och drivmedelsförsäljning. Planområdet 
omfattas av cirka 5 ha mark. Det finns behov av detaljplaner som möjliggör för ändamålet drivmedel i Trane-
mo tätort. I arbetet med att finna möjlig lokalisering har fastigheten Gudarp 3.44 och 3:45 identifierats som 
en lämplig plats. Placeringen är gynnsam sett ur ett för kommunen strategiskt kommunikationsläge. 
Planförslaget är ett viktigt steg för kommunen i målsättningen att säkerställa framtida exploateringsklar mark 
för etablering av nya verksamheter.

Flygfoto över planområdet

Planområde

fig. 02
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Planbeskrivning

Detaljplan för Gudarp 3:44 och 3:45. i 
Tranemo tätort
Tranemo kommun västra Götaland

3.1 Planens syfte och huvuddrag
Det finns behov av tomter som möjliggör för etable-

ring av drivmedelstation i Tranemo tätort. Det har sedan 
tidigare funnits önskemål från Tranemo kommun att 
möjliggöra användningen G –drivmedel på Källsvedjans 
industriområde. Planen syftar till att pröva markens 
lämplighet för utveckling av drivmedelstation. 

Planförslaget kommer även att säkerställa en fortsatt 
användning av befintliga bestämmelser så som handel, 
kontor och industri enligt gällande detaljplan från 2007. 
De fastigheter som kommer att beröras av planförslaget 
är fastigheterna Gudarp 3:44, Gudarp 3:45, Gudarp 
3:39 samt Björsdamm 2:1.

3. Planbeskrivning

fig. 03 Befintliga fastigheter inom planområdet.Planområde

Kommunägd mark

november 18, 202101. Bygglov och Plan
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3.2 Plandata
Planområdet ligger i östra delen av Tranemo tät-

ort. Planområdet omfattar en areal på ca 50 000 
m2. Planförslaget omfattas av fastigheten Gudarp 
3:44, Gudarp 3:45 samt del av Björsdamm 2:1 som 
ägs av Tranemo kommun. Planområdet gränsar till 
väg 156 i väster samt väg 27 i söder. Planområdet 
ligger i anslutning till befintlig industri. Mellan väg 
27 och planområdet finns en äldre deponi som 
sträcker sig delvis in på fastigheten Gudarp 3:44.

3.3 Markägoförhållanden
Planområdet omfattas av fastigheten Gudrap 

3:44, Gudarp 3:45 och del av fastigheten Björs-
damm 2:1. 

Hela planområdet ägs av Tranemo kommun.
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Tidigare ställningstaganden

3.4.1 Översiktsplaner
Gällande översiktsplan för Tranemo kommun antogs av kommunfullmäktige 2010-09-27. I gällande över-

siktsplan är området inte specifikt utpekat utan ligger inom kategorin ”Detaljplanelagd mark”. Detta innebär 
att kommunen inte har tagit ställning till markens användning. I november 2019 fattade kommunfullmäktige 
beslut om ett tillväxtmål för Tranemo kommun. Målsättningen innefattar en befolkningsökning från dagens 
ca 12 000 invånare till 14 000 invånare år 2035. 

3.4 Tidigare ställningstaganden

fig. 04 Kartmaterial från Tranemo kommuns översiktsplan från 2010
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Tidigare ställningstaganden

Planområde fig.05 Gällande detaljplan från 2007 över planområdet

3.4.2 Detaljplaner 
Planområdet omfattas av följande detaljplan:  

Detaljplan för ’’Källsvedjans industriområde, del av Gudarp 3:39 m fl.’’ antagen 2007-11-06 och har en ge-
nomförandetid på 15 år efter att planen har vunnit laga kraft. 
I gällande detaljplan är aktuellt område planlagd för ändamålet handel, kontor och industri. Tranemo kom-
mun vill att området även ska erbjuda möjligheten att etablera drivmedelsanläggning på platsen då gällande 
detaljplan inte gör det. Därmed är det aktuellt med framtagandet av en ny detaljplan som möjliggör för än-
damålet drivmedel. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

3.5.1 Natur
Planområdet berörs inte av några särskilda naturvärden enligt kommunens naturvårdsplan. Området be-

rörs inte heller av några biotopskyddade objekt eller skyddade arter enligt sökningar på artportalen. Största 
delen av planområdet utgörs av tidigare obebyggd mark. Del av fastigheten Gudarp 3:44 har företaget 
JABO tidigare haft utställning på som inte finns kvar idag.

3.5 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

fig. 06 flygbild över planområdet
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3.5.2 Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta består området av sandig morän, kärrtorv och urberg. I samband 
med framtagandet av  gällande detaljplan från 2007 har J&W på uppdrag av Tranemo kommun utfört en 
geoteknisk undersökning för området. Delar av fastigheten Gudarp 3:44 berörs av en gammal deponi som 
inte omfattas av den tidigare genomförda geotekniska undersökningen. Därmed har Sweco AB på uppdrag 
av Tranemo kommun utfört en geoteknisk undersökning gällande markförhållanden inom fastigheten Gu-
darp 3:44 inför kommande byggnation. 
 
 
 

Planområde

Sandig morän

Kärrtorv

fig. 07

Urberg

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser



Granskningshandlingar
Detaljplan för Gudarp 3:44 och 3:45 i Tranemo

11

Borrhål 2

Planområde fig. 08 

Den geotekniska undersökningen från år 2001 visar att området består av berg i dagen, samt sandig 
morän. Norr om fastigheten Gudarp 3:44 området vid borrhåll nummer 2 utgörs jordprofilen av torv till ca 
3,6 m djup och därunder av fast friktionsmark.  

Torvjord har mycket låg bärighet varför all nybyggnation måste föregås av en geoteknisk utredning vad av-
ser bärighet och eventuella stabilitetsproblem och sannolikt måste all nybyggnad av byggnader och anlägg-
ningar grundförstärkas. 

Grundläggningen bedöms kunna utföras med platta på mark med kantförstyvning, alt. utbredda plattor/
plintar, på en packad bädd enligt AMA Anläggning tabell CE/4 med material enligt tabell CE/1. Detta förut-
sätter att befintlig fyllning, organiska- och löst lagrade jordar schaktas bort till fast lagrad friktionsjord.
Innan återfyllning påförs terrassbotten utläggs ett materialskiljande lager, exempelvis en geotextil klass N2 
eller likvärdigt. Därefter kan uppfyllnad ske, förslagsvis med samkrossmaterial, 0 – 90 mm, som packas.
Grundläggning ska ske på väldränerat och frostfritt djup eller frostskyddat genom termisk isolering. Schakt- 
och markarbeten ska utföras enligt AMA Anläggning. För bedömning av erforderliga släntlutningar ska ge-
nerella anvisningar i Arbetsmiljöverkets och Statens geotekniska instituts (SGI) skrift ”Schakta säkert” beak-
tas.
Packnings- och fyllningsarbeten sker enligt AMA Anläggning tabell CE/4 med material enligt tabell CE/1. 
Packning eller fyllning får inte utföras i, med eller mot tjälad jord. För att tillse att filterkriterierna uppfylls, ut-
läggs övergångslager eller geotextil mellan naturligt lagrad jord och fyllning.
Det bör även observeras att förekommande befintlig fyllning, sten och block inom området kan påverka 
schaktningsarbetet. Om berg förekommer över planerad grundläggningsnivå ska sprängningsarbeten utfö-
ras till minst 0,5 m under önskad grundläggningsnivå samt packas enligt AMA Anläggning Tabell CE/4 med 
material enligt Tabell CE/1.
Vid grundläggning på både berg och friktionsjord bör risken för differentialsättningar beaktas.

Ställningstagande

Enligt den översiktliga geotekniska under sökningen bedöms marken lämplig för de ändamål detaljplanen 
möjliggör.
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3.5.3 Förorenad mark
Farliga ämnen som kommer ut i miljön blir oftast 
kvar, om inga åtgärder tas riskerar ämnen sippra ut 
i grundvatten och vattendrag och förorena sedi-
ment. Spridning påverkas av nederbörd, grundvat-
tenrörelser, biologiska processer och mänskliga 
aktiviteter. 

Utifrån historiska kartor , se figur 9, har större 
delen av planområdet utgjort skogmark till dess att 
väg 27 anlades intill planområdet och detaljplan 
297c genomfördes, vilket innebar att skogen avver-
kades och marken planades ut inom planerad 
kvartersmark. Fyllnadsmassorna togs från NRI (del 
av Gudarp 3:44) samt naturgrus från Tranemo 
Trädgårdstjänst.

Kartorna och register över kända och potentiella 
föroreningar påvisar att en deponi delvis omfattas 
av planområdet. 

Kommunen bedömer att det i övrigt inte finns 
risk för förorenad mark inom planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

september 27, 202201. Bygglov och Plan
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fig. 09 Historiska flygfoton från 1960 respektive 1975 med planområdesavgränsning.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

Deponi
Omedelbart söder om Gudarp 3:44 ligger en gam-
mal deponi som delvis sträcker sig in
på fastigheten, se figur 10. Deponin är Tranemo 
samhälles gamla tipp som tog emot hushålls-, 
bygg- och industriavfall. Det är inte känt när verk-
samheten påbörjades, men den var i drift fram till 
år 1969. Delar av deponin har troligen grävts bort 
eller flyttats vid byggnation av väg 27 på 
1990-talet. Var massorna har flyttats är okänt. En-
ligt Tranemo kommuns avfallsplan ”Förslag till av-
fallsplan” (1993) uppskattas
deponins yta till ca 5 000 m2 och volymen avfall till 
ca 20 000 m3. För att undersöka deponins utbred-
ning, innehåll, risker och skötsel har Sweco AB på 
uppdrag av Tranemo kommun utfört en miljötek-
nisk undersökning (april 2021), en avslutningsplan 
(november 2021) samt en deponigasmätning (juni 
2022). september 27, 202201. Bygglov och Plan
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Resultat miljöteknisk undersökning
Markytan inom undersökningsområdet utgörs till 
största delen av gräsbeklädda, grusade ytor med 
mindre områden som i de norra och östra delarna 
består av sly. I majoriteten av provgroparna be-
dömdes materialet bestå av grusiga, sandiga och 
steniga fyllnadsmassor ned till ca 2–4 m under 
markytan. I två provpunkter inom området 
(PG2108, PG2110) noterades inga tecken på avfall. 
I dessa provpunkter noterades de grusiga och 
sandiga fyllnadsmassorna ned till 1,2 respektive 
2,0 m under markytan. I PG2108 stoppades gräv-
ningen på grund av stora stenar/block i gropen. I 
PG2110 noterades inget naturligt avsatt material 
men grävningen stoppades vid 2,0 m då inget av-
fall noterades. I åtta av tio provgropar utspridda 
inom undersökningsområdet observerades avfall 
bestående av glas, trä, tegel, bildäck, järnrör, me-
tallskrot, gummidäck, plåtburkar, aska etc. på va-
rierande nivåer, men huvudsakligen på nivån ca 
1–4 m under markytan. Generellt noterades ingen 
stark lukt från groparna, i groparna med mycket 
avfall noterades dock en svag unken eller bränd 
lukt. Noteringarna från en provgrop (PG2109) skiljer 
sig från resterande genom att ett stort antal plåt-
tunnor påträffades, där en tunna var tydligt påver-
kad av petroleumprodukter. 

Förmodat grundvatten noterades i tre punkter 
vid ca 4 m respektive 2 m under markytan. I övriga 
provgropar observerades inget grundvatten. Vid 
grundvattenprovtagningen noterades att vattnet i 
GV2115 var något grumligt och hade en gulaktig 
färg som skiljde sig från färgen i övriga grundvat-
tenprov. En mindre analysomfattning gjordes i 
punkt GV2109 på grund av begränsad tillgänglig 
provvolym.

Inom aktuellt undersökningsområde har avfall 
och halter över Naturvårdsverkets generella riktvär-
den påvisats. Marken inom deponins utbredning 
för år 1960 är tydligt påverkad av föroreningar 
både efter synintryck i fält samt efter erhållna ana-
lysresultat. Detsamma gäller deponins större ut-
bredning från 1975, dock visar analysresultaten ge-
nerellt lägre halter i detta område och vid 
fältarbetet noterades även mindre mängd avfall i 
groparna. I fåtal av groparna noterades avfall i olika 
lager, där det översta hade en mäktighet på ca 10 
cm och det undre hade en större mäktighet. I prov-
groparna PG2102, PG2105, PG2106 och 2107 vi-
sar analysresultaten halter över mindre känslig 
markanvändning (MKM). Provgroparna är placera-
de inom deponins utbredning från år 1960, förutom 

PG2106 som ligger inom deponins utbredning från 
1975 strax nordväst om utbredningen från 1960. 
Avfallets mäktighet är inte avgränsad i djupled. 
I norr och nordöst är analysresultaten över riktvär-
den för känslig markanvändning (KM), en mindre 
mängd avfall noterades i dessa gropar, vilket inne-
bär att deponins utbredning är något större norrut 
än väntat. Den miljötekniska undersökningen re-
kommenderar att en avslutningsplan med förslag 
till slutlig täckning av deponin bör upprättas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

fig. 10 En ny uppskattning av deponins utbredning har gjorts, denna 
visas i blått. Tidigare uppskattning av utbredning från historiska flyg-
foton visas i gult (1960) och rött (1975). Förekomst av berg i dagen 
har markerats med svart, slänt har markerats med grönt och fastig-
hetsgräns med lila.

 
 
 
 
Avslutningsplan
En avslutningsplan för Tranemo deponi Källsvedjan 
togs fram av Sweco (november 2021). Sammanta-
get är bedömningen att deponin har en begränsad 
utbredning och att den har funnits länge på plat-
sen. Uppskattningsvis grävdes ca 50 % av depo-
nin bort i samband med byggnationen av riksväg 
27 under 1990-talet. Det finns dock inga uppgifter 
som bekräftar detta eller genomförandet. Deponin 
tilldelades riskklass 3 år 2005.

Uppskattningsvis finns idag ca 750 m2 av de-
ponins överyta inom det nya planområdet. Del av 
deponin utgör ca 1,5 % av planerat planområde. 
Befintlig täckning av deponin är mer omfattande än 
tidigare angivet, den överstiger 0,1 m och varierar 
mellan ca 0,3 m och 1,2 m. Inom planområdet är 
täckningen ca 1 m.

Befintlig täckning består av genomsläppliga 
massor men deponiområdet har idag en bra vege-
tation som hjälper till att öka avdunstningen och 
upptaget av nederbörd. De branta slänterna mot 
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Kompletterande täckning 
Den del av deponin som idag har minst täckning är 
området på platån mot väg 27. Slänten är redan 
idag brant här och att påföra en omfattande slutt-
äckning förutsätter omgrävning och flytt av avfalls-
massor och täckmassor från slänten för att erhålla 
en lämplig släntlutning. Bedömningen är att detta 
kan innebära ett större ingrepp som inte är motive-
rat med hänsyn till rådande förutsättningar eller 
med hänsyn till nuvarande eller planerad markan-
vändning.

Täckningens mäktighet bedöms i nuläget till-
räckligt omfattande på den del av deponin som in-
går i detaljplaneförslaget. Därmed bedöms inte yt-
terligare mark behöva tas i anspråk i detta skede. 
För att ha marginal inför eventuella framtida åtgär-
der samt minska risken för oavsiktlig schakt i täck- 
och avfallsmassor rekommenderas dock att ingen 
byggnation eller schakt får ske inom deponiområ-
det eller närmare än 5 m från bedömd deponig-
räns. Istället föreslås att den nya utbredningen av 
deponin (Blå linje i Figur 10, yta ca 50x60m2) mar-
keras i terrängen genom att lämpliga överskotts-
massor påförs och formas till en kulle som förses 
med ny gräsvegetation. En maximal central höjning 
med ca 2 m skulle ge en släntlutning västerut på 
ca 10 % och österut med ca 7 %. En principskiss 
redovisas i figuren nedan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig. 11 Principskiss kompletterande täckning

 
Med hänsyn till deponins storlek, utbredning ålder 
och typ av avfall och befintliga täckmassor är det 
mindre troligt att deponigas skulle finnas i deponin 

väg 27 tillgodoser en bra ytavrinning till befintligt 
vägdike.
Täckningen kan emellertid inte uteslutas vara mer 
eller mindre i andra punkter. Detsamma gäller före-
komsten av påträffade föroreningar. Halter i mark 
överstigande mindre känslig markanvändning 
(MKM) har påvisats i deponin – särskilt i ett par 
provgropar, men inte i ytan. Med hänsyn till obser-
vationer i fält och övriga resultat bedöms dock för-
oreningsnivåerna i mark och grundvatten i övrigt 
inte onormalt höga. Påträffade avfallsmassor före-
faller ha en stor andel fyllnadsmassor och en låg 
andel organiskt avfall.

På grund av de genomsläppliga jordarterna be-
döms föroreningsspridning kunna ske via infiltration 
till grundvattnet vars strömningsriktning idag be-
döms följa topografin mot väst och nordväst, det 
vill säga mot Jälmån likt befintligt vägdike utmed 
riksväg 27. Den begränsade förekomsten av ytvat-
ten i diket är troligen ytligt grundvatten. Förore-
ningsspridning från deponins yta bedöms inte ak-
tuellt.

I den genomförda avslutningsplanen bedöms att 
en betydande del av föroreningar från deponin 
sannolikt redan har lakat ur under de 50 år som 
passerat sedan deponin stängdes. Detta utesluter 
dock inte att åtgärder behöver vidtas framöver.

I syfte att undvika att deponin och planområdet 
påverkas negativt i samband med exploateringen 
av området föreslås ingen regelrätt sluttäckning 
utan istället rekommenderar Sweco att:
• Deponin synliggörs i området genom komplette-
rande täckning.
• God ytavrinning anordnas i området så att infil-
tration av dagvatten i deponin undviks.
• Restriktioner införs för deponin i detaljplanen.
• Kontrollprogram upprättas för deponin samt 
skötselplan.
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i sådana mängder, att gas skulle ansamlas i farliga 
koncentrationer i byggnader eller schakter utanför 
deponiområdet.
Sammanfattningsvis föreslår avslutningsplanen föl-
jande restriktioner:
• Ingen byggnation eller schaktning bör ske på de-
ponin eller inom 5 meter från deponins bedömda 
gräns.
• Vid byggnationer och andra arbeten i närheten av 
deponin (inom 20 meter) bör försiktighet vidtas och 
hänsyn tas till risk för spridning av föroreningar i 
grundvatten eller mark. Deponigasmätning bör ut-
föras. Behov och omfattning av gasmätning bör 
ske i samråd med tillsynsmyndigheten samt med 
person med god kunskap om deponier och depo-
nigas.

I övrigt är det viktigt att tillse att:
• Deponiytan har god ytavrinning och är försedd 
med lämplig vegetation. 
För att undvika att träd, större buskar och sly med 
djupa rötter växer på deponin, bör vegetationen 
kontrolleras årligen och klippas/röjas vid behov. Ef-
ter en eventuell täckningsåtgärd bör ytan besås 
med lämplig vegetation och kontroll av täckning 
och vegetation ske regelbundet.
• Dagvatten från övriga detaljplaneområdet (de-
ponins bedömda avgränsning undantagen) ska 
hanteras på ett sätt som gör att det inte riskerar att 
infiltrera i deponin.

Spridningsrisk för deponigas
En mätningsundersökning av deponigas gjordes av 
Sweco i juni 2022. I flertalet mätpunkter detektera-
des ingen metan över 1 ppm på och i anslutning till 
deponiområdet. Endast i ett fåtal mätpunkter upp-
mättes mycket låga metangaskoncentrationer. 
Som mest uppmättes 0,3 % metangas i en av de 
fem porgassonderna. Notera att 1 ppm motsvarar 
0,0001 %.

Då svensk standard saknas kring riskbedöm-
ning av deponigas i mark redovisas den brittiska 
standarden. Enligt den brittiska standarden (inför 
byggnation) går gränsen vid 1 % metan. Halter 
över 1 % metan medför att byggnadstekniska åt-
gärder behöver vidtas. Uppmätta koldioxidhalter 
var som mest 6 %, vilket kan orsaka kvävning.

Av aktuellt resultat är det inte aktuellt att ställa 
krav på byggnadstekniska åtgärder, dels med hän-
syn till uppmätt låg halt, dels eftersom det inte är 
känt vilken byggnation som planeras på angräns-
ande kvartersmark. Då lufttrycksförhållanden inte 
var optimala kan utredningen inte utesluta att hö-
gre utsläpp av metan kan påträffas vid andra vä-
derförhållanden. Befintlig täckning av deponin har 
en bra gräsvegetation. Sannolikt sker en oxidation 
av metan i vegetationsskiktet, så att gasen lämnar 
deponin som koldioxid istället. Avslutningsplanen 
rekommenderar ändrad markförhållanden på de-
ponin vilket ändrar förutsättningen för metanoxida-
tion på deponin.
Förändringar på och angränsande deponin kan or-
saka nya spridningsvägar för gasen som potentiellt 
kan ta sig in i byggnader, där den ka utgöra en risk 
för människa och egendom. Sammantaget mot 
bakgrund av markens beskaffenhet och ändrade 
markförhållanden samt att mätning inte genomför-
des vid värsta lufttryck-scenariot, föreslår Sweco 
följande åtgärder och restriktioner:

• Den nya täckningen enligt avslutningsplan   
                ska förses med ny gräsvegetation.
• Ett avskärande dike utmed deponins östra 
                bedömda gräns (uppskattad längd blir 
ca   60-80 m). Diket ska fungera som 
ett biofilter/  biofönster i vilket deponigas 
kan oxidera till  
 koldioxid på väg ut i atmosfären. Diket ska  
 även syfta till att förhindra horisontell sprid 
 ning av deponigas öster om deponin. Nyt-
tan  
 med diket överväger ökad risk av infiltration  
 av ytvatten i deponin.
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att objekt, tillexempel skylt eller stängsel som mar-
kerar deponin i terrängen ska anordnas. Syftet 
med regleringen är att deponins omfattning under 
mark ska kunna respekteras ovan mark och bidra 
till en ökad försiktighet. Planen innebär även krav 
på ett avskärande dike utmed deponins östra be-
dömda gräns. Planbestämmelse Skyddsdike med 
en bredd av 1,5 m och ett djup av 2 m. Diket ska 
fyllas med cirka 0,3-0,5 m makadam och resteran-
de med en kompost/sand/träflis-blandning. Syftet 
med diket är att vara ett biofilter i vilket deponigas 
kan oxidera till koldioxid på väg ut i atmosfären. Di-
ket ska även förhindra horisontell spridning av de-
ponigas öster om deponin. Då deponigasmätning-
en (Sweco, 2022) rekommenderar ytterligare 
gasmätningar i samband med byggnation inom 20 
m från deponin, ställs krav på att startbesked inte 
får ges för bebyggelse inom 20 meter från depon-
ins gräns förrän skydds- och säkerhetsåtgärd är 
projekterad enligt framtagen gasmätning och risk-
bedömning. Framtagen mätning och bedömning är 
något som måste tas fram för att bedöma behovet 
av skyddsåtgärder. Detta regleras för att vidta för-
siktighet i och med markens beskaffenhet och 
hänsyn för kommande ändring av markförhållan-
den (däribland täckning av deponi). Behov och 
omfattning av gasmätningen samt riskbedömning 
bör ske i samråd med tillsynsmyndigheten samt 
med person med god kunskap om deponier och 
deponigas.

Kommunens samlade bedömning gällande föro-
renad mark inom och angränsande planen är att 
marken inom planområdet är lämplig för de ända-
mål planförslaget möjliggör för.

Konsekvenser i och med skyddsåtgärder 
på grund av deponin
Avskärande dike kan innebära ökad risk av infiltra-
tion av ytvatten i deponin men nyttan med diket ut-
ifrån säkerhetsperspektivet bedöms överväga ris-
ken. Läs mer om avledning av dagvatten från 
angränsande kvartersmark på sida 25.

• Ytavrinningen från den täckta deponin ska  
 så långt som möjligt avledas bort från  
 avskärande dike.
• Den kompletterande täckningen och avskä 
 rande dike bör projekteras i samband med  
 höjdsättning av angränsande kvartersmark.  
 Projekteringen bör ske i samråd med till-
syns  myndighet alternativt med person 
med god  
  kunskap om deponier.
• Efter ändrade markförhållanden i och med  
 anlagd täckning och dike, bör en  
 uppföljande gasmätning göras.
• För ökad synlighet ska deponin markeras i  
 terrängen.
• Hela deponiområdet rekommenderas  
 omfattas av planområdet som skyddsom-
råde  
 i vilket det är förbjudet att bygga, hårdgöra  
 ytor eller dra ledningar.
• Byggnation eller schaktning får inte ske på  
 deponin eller inom 5 m från deponins  
 bedömda gräns. (Kompletterande täckning  
 och avskärande dike ska anses som  
 undantagna.)
• Vid byggnationer och andra arbeten i  
 närheten av deponin (inom 20 m) bör  
 försiktighet vidtas och hänsyn tas till risk för  
 spridning av föroreningar i grundvatten eller  
 mark. Deponigasmätning bör utföras. Be-
hov  
 och omfattning av gasmätningen samt  
 riskbedömning bör ske i samråd med  
 tillsynsmyndigheten samt med person med  
 god kunskap om deponier och deponigas. 
 (Även med avskärande dike, kvarstår den-
na  
 rekommendation).

Ställningstagande - Förorenad mark
För att planen ska möjliggöra för en lämplig mar-
kanvändning, planläggs delen av deponin och 
dess närområde (minst 5 m från bedömd deponig-
räns) inom fastigheten GUDARP 3:44 med använd-
ningen allmänt skyddsområde för deponi 
(SKYDD1). Inom skyddsområdet ska åtgärder kun-
na genomföras enligt avslutningsplan för deponin. 
För att tydliggöra vissa åtgärder enligt avslutnings-
planen och kompletterande deponigasmätning, 
regleras plankartan med egenskapsbestämmelse 
gräs, marken ska ha gräsvegetation. Utmed plang-
ränsen till angränsande kvartersmark ställs krav på 
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3.5.4 Risker i och med planerad drivmedelstation
Norconsult AB har av Tranemo kommun fått i uppdrag att ta fram en kvalitativ riskutredning som behandlar 
riskerna med en etablering av två fullskaliga drivmedelstationer på fastigheterna Gudarp 3:45 och del av 
Gudarp 3:44. Öster om det planerade området för drivmedelstationen är idag industriverksamheter. Söder/
sydost om området pågår ett detaljplanearbete där det planeras för industri, kontor och verksamheter.
Baserat på skyddsavstånd mellan riskkälla och objekt har placering av olika delar av drivmedelstationerna 
analyserats. Enligt denna analys går det att placera stora delar av drivmedelstationen i hela området men 
viss hänsyn behöver tas i den sydostliga delen

Dimensionerande olycka på drivmedelstation
Den dimensionerande olyckan vid drivmedelstation bedöms vara en olycka i samband med att ett tankfor-
don fyller på drivmedel vid lossningsplatsen och att det utläckta drivmedlet genom antändning bildar en pö-
lbrand som utbreder sig cirka 10x10 m.

Enligt tidigare version av Boverkets byggregler (BBR) skall maximal värmestrålningsnivå (den strålning 
som utsänds från exempelvis bränder på grund av dess temperatur) vid utrymning vara 2,5 kW/m2. Genom 
att utgå från detta mått för acceptabla förhållanden vid en olycka och genom att beräkna värmestrålning på 
olika avstånd från en pölbrand på 10x10 m kan ett lämpligt skyddsavstånd med avseende på den dimensi-
onerande olyckan bedömas. Beräkningarna bygger på försvarets forskningsanstalts metod (FOA 1998).

En strålningsnivå på 2,5 kW/m2 uppnås på strax över 40 m från påfyllningsplatsen vid dimensionerande 
brand, se figur 7. På grund av osäkerheter i beräkningsmetoden så bör ett något högre avstånd väljas för att 
hantera dessa osäkerheter. Därför bedöms 50 m vara tillräckligt som skyddsavstånd med avseende på risk 
mellan lossningsplats och verksamheter med stor brandbelastning. 

En riskbedömning har gjorts på vilka delar av området som olika delar av drivmedelstationen anläggs på. 
Riskbedömningen baseras på de skyddsavstånd mellan riskkälla som är sammanställda i tabell nedan.
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Figur 12 visar vilka delar av området där olika delar av drivmedelstationen inte bör placeras ur ett riskper-
spektiv. Avstånden är baserade på placering av befintliga byggnader samt möjlig placering av framtida 
byggnader enligt förslag till detaljplan för del av Gudarp 3:39 m.fl. Enligt avståndsbedömningen går det att 
placera stora delar av drivmedelstationen i hela området men viss hänsyn behöver tas i den sydostliga de-
len. Till exempel bör förvaring av bränsle/gas samt lossningsplats inte vara beläget inom 38 meter från syd-
ostliga gränsen för fastighet Gudarp 3:44 2. Hänsyn bör även tas vid placering av påfyllningsanslutning till 
cistern och mätarskåpet där de inte bör vara placerade inom 13 respektive 6 meter från sydostliga gränsen. 
Övriga delar av drivmedelstationen kan placeras över hela området.

Figur 12 Karta över vilka delar av området som inte är lämpade för vissa objekt.
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Transport till och från drivmedelstation
Transporterna till drivmedelstationerna förväntas 
komma från väg 27 som ligger ca 45 m från områ-
det, se figur 6. Enligt nationell vägdatabas (NVDB) 
transporterade år 2015 ca 750 tunga transporter 
på vägen (Trafikverket 2020). Av nationell statistik 
från Trafikanalys mellan 2000–2018 var 4,4 % av 
totala godstransporter lastade med farligt gods 
(TRAFA 2018). Detta ger 33 farligt gods transporter 
per dag på väg 27. I en tidigare riskutredning för 
drivmedelstation framgick att transporter av driv-
medel kommer i snitt varannan dag (Norconsult 
2019). Sammantaget bidrar detta till att risknivån av 
farligt gods på väg 27 inte bedöms höjas nämnvärt 
av den tillkommande drivmedelstationen.

Baserat på skyddsavstånd till omgivande be-
byggelse så bedöms det att stora delar av drivme-
delstationen går att placera i hela området men 
viss hänsyn behöver tas i den sydostliga delen. 
Förvaring av bränsle/gas samt lossningsplats bör 
inte vara beläget inom 38 meter från sydostliga 
gränsen för fastighet Gudarp 3:44 2. Hänsyn bör 
även tas vid placering av påfyllningsanslutning till 
cistern och mätarskåpet där de inte bör vara pla-
cerade inom 13 m respektive 6 m från sydostliga 
gränsen. Övriga delar av drivmedelstationen kan 
placeras över hela området.
Gällande risker med transport av farligt gods till 
och från drivmedelstationen så bedöms det att 
risknivån på väg 27 inte kommer påverkas nämn-
värt. För att förhindra att drivmedel rinner mot driv-
medelstationen eller den omkringliggande bebyg-
gelsen vid en olycka på gatan inom planområdet 
så föreslås att ett dike anläggs längs gatan till och 
med infarten till drivmedelstationen.

Drivmedelstation i närheten av deponi
Särskild hänsyn ska tas till närliggande deponi som 
riskerar att sprida deponigaser som är lättantändli-
ga. I framtagen deponigasmätning (Sweco, 2022) 
rekommenderas ett avstånd på 20 m från depon-
ins bedömda gräns för restriktioner gällande bygg-
nation på grund av eventuell risk för gasspridning i 
mark. 

Kommunen tillämpar försiktighetsprincipen och 
bedömer att mark inte får användas för drivmedel-
försäljning inom 60 m från deponins bedömda 
gräns. Bedömt avstånd utgår från känt riskavstånd 
för gasspridning (20 m) och skyddsavstånd till för-
varing av bränsle/gas samt lossningsplats (38 m). 

Ställningstagande - Risker i och med  
planerad drivmedelstation
Drivmedelstation möjliggörs med användningen G 
– Drivmedelsförsäljning i plankartan. Användningen 
omfattar ett ca 12 000 m2 område i planens nord-
västra del, ungefär en tredjedel av planlagd kvar-
tersmark. Avståndet mellan användningsområdet 
för drivmedelsförsäljning och deponi är ca 60 m. 

Etablering av en drivmedelsstation kommer 
innebära restriktioner för att anlägga verksamheter 
som har stöd i övriga användningsbestämmelser 
för samma fastighet: detaljhandel, kontor och indu-
stri, eftersom dessa verksamheter måste placeras 
med hänsyn till de hälso- och säkerhetsrisker som 
drivmedelsstationen för med sig. Detta beaktas i 
samband med lovprövning. Kommunen anser att 
planerad markanvändning kan ske på ett lämpligt 
sätt med hänsyn till hälso- och säkerhetsaspekter 
rörande drivmedelsförsäljning.

3.5.5 Risker i och med väg 27
I Borås stads översiktliga riskanalys (Översiktlig ris-
kanalys av transporter med farligt gods på väg och 
järnväg i Borås stad, 2016-12-19) redovisas krav för 
väg 27 kopplat till närhet till farligt godsled. Borås 
stads översiktliga riskanalys är inte direkt tillämpbar 
för Tranemo kommun, men kommunen bedömer 
att riskanalysen kan tillämpas i denna detaljplan. 
Planerade verksamheter kan kategoriseras som 
normalkänslig verksamhet enligt översiktlig riska-
nalys. Enligt samma riskanalys är accepterat 
skyddsavstånd utan ytterligare åtgärder för nor-
malkänslig verksamhet 40 meter med undantag till 
generella åtgärder inom 80 meter. 
Ställningstagande – Risker i och med väg 27 
Eftersom avstånd mellan väg 27 och området är 
45 meter krävs inga specifika åtgärder. Men i enlig-
het med Borås stads översiktliga riskanalys för väg 
27 ställs följande generella krav i plankartan på 
byggnadstekniska åtgärder för nya byggnader 
inom 80 meter från väg 27: 
- Inom 80 meter från väg 27 ska  
 friskluftsintag placeras mot säker sida från  
 väg 27 alternativt på byggnadstak.
- Byggnader inom 80 meter från väg 27 ska  
 utformas så att det är möjligt att utrymma i  
 riktning bort från väg 27.
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3.5.7 Bebyggelse
Planområdet ligger i anslutning till ett område som 
sedan tidigare är planerat för verksamheter/indu-
stri. I förlängningen av den planerade industrigatan 
direkt norr om planområdet, återfinns en fastighet 
med bostadsbyggnad. Denna är placerad nordväst 
om planområdet. I områdets övriga närhet finns 
inga bostäder. Nya etableringar inom området 
kommer att generera tillkommande arbetsplatser.

Tillgänglighet
Planområdet är relativt plant och har förutsättning-
ar för god tillgänglighet. Frågor om tillgänglighet 
berör i första hand hur bebyggelse ska utformas 
avseende entréer och inomhusmiljö. Hur detta ska 
ske hanteras i bygglovsskedet.

Trygghet och säkerhet 
Vid utformningen av nya områden och ny bebyg-
gelse 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 all-
männa 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 Trane-
mo tätort, är frågan likväl relevant. 

Barnperspektiv
Ur ett barnperspektiv medför framtaget planförslag 
ingen större påverkan på barn inom området då 
föreslagen markanvändning inte är en målpunkt för 
barn.

3.5.6 Fornlämningar och kultur-
minnen
Det har år 2000 utförts en arkeologisk undersök-
ning för aktuell planområde. Utredningen resultera-
de i att det finns fornlämningar i närheten av plan-
området men inget som berör aktuell planområde. 

Ställningstagande
Kommunens samlade bedömning gällande fornläm-
ningar och kulturminnen är att marken är lämplig för de 
ändamål detalj planen möjliggör
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3.5.8 Gator och trafik

Gatunät och angöring

Området angörs via befintlig kommunal gata inom 
planområdet som nås från Jönköpingsvägen (väg 
156). Väg 156 har anslutningar ut mot väg 27 och 
går även in till Tranemo samhälle. Gatan inom plan-
området har byggts ut som industrigata från an-
slutningen mot Jönköpingsvägen och ca 200 me-
ter in till befintliga verksamheter.  Den största 
andelen transporter förväntas komma till planom-
rådet via väg 27.

Parkering
Tranemo kommun har en parkeringsnorm som re-
dovisar vilket behov olika markanvändningar kan 
generera. Detta följs upp i samband med bygglov-
sprövning. 

Parkeringsbehov Bilplats/1000 Kvm BTA

Industri/lager 10

Kontor 15

Handel 30

Fig. 14 Parkeringsnorm Tranemo kommun

Gång- och cykelvägar
Det finns idag inget utbyggt gång- och cykelvägnät 
utmed Jönköpingsvägen fram till planområdet. Den 
första utbyggda sträckan av gatan inom planområ-
det, från anslutningen mot Jönköpingsvägen, sak-
nar också separat gång- och cykelväg. Fortsätt-
ningen av gatan utgörs av en äldre enskild väg 
med målpunkt i en bostadsfastighet nordöst om 
planområdet.

Planen möjliggör utrymme för en separat gång- 
och cykelväg inom planområdet.

Biltrafik 
Information från Trafikverkets flödeskartor visar att 
väg 27 förbi planområdet vid mätning 2015 hade 
en årsmedeldygnstrafik på totalt 4200 fordon varav 
850 utgjorde tung trafik. För väg 156 visar motsva-
rande mätning från 2020; 2800 fordon/årsmedel-
dygn varav 200 tunga fordon. Skyltad hastighet på 
väg 156 är 70 km/h och på Väg 27, 90 km/h. Tra-
nemo kommun har år 2019 mellan 7 och 13 janua-
ri genomfört en trafikmätning på gatan inom plan-
området. Mätningen visar att gatan har en 
årsmedeldygntrafik på 114 fordon, varav 28 % ut-
gör tung trafik. Väg 27 är utpekad i funktionellt pri-
oriterat nätverk som regionalt viktig väg för god-
stransporter, långväga personresor, dagliga 
personresor och kollektivtrafik, som rekommende-
rad väg för farligt gods och som riksintresse för 
kommunikation i enlighet med § 3:8 miljöbalken.

Väg 156 är utpekad i funktionellt prioriterat nät-
verk som kompletterande regionalt viktig väg för 
godstransporter, dagliga personresor och kollek-
tivtrafik. Vägen är inte utpekad som riksintresse i 
enlighet med § 3:8 miljöbalken eller som rekom-
menderad väg för farligt gods. 

Kollektivtrafik
Västtrafik AB ansvarar för kollektivtrafiken i Trane-
mo kommun som består av buss- och tågtrafik. 
Närmaste busshållplats ligger idag utmed Jönkö-
pingsvägen i höjd med Åkerivägen närmare Trane-
mo centrum. Avståndet till planområdet är ca 1 
km.

Vid projektering av ombyggnation av industriga-
ta 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 
trafikera området med buss i linjetrafik. 

Riksintressen
Planområdet gränsar till väg 27 som är riksintres-
se. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
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3.5.9 Trafikutredning
Det pågår ett detaljplanarbete för del av fastigheten 
Gudarp 3:39 som ligger i direkt anslutning till nu 
aktuellt planområde. Med tanke på att de kom-
mande detaljplanerna för området kommer innebä-
ra en ökad trafikmängd till området har det utförts 
en trafikutredning/alstringsberäkning. Nedan följer 
en sammanfattning av den.  

Trafikutredningen visar att en utökning av 
Källsvedjans industriområde påverkar trafiken i 
korsningen mellan väg 156, rampen till väg 27 och 
gatan inom planområdet. Kapacitetsberäkningen 
visade att korsningen har god standard för den till-
kommande trafikmängden. Det visade också att 
kapacitetsmässigt kan nuvarande utformning med 
fyrvägkorsning fungera. Nuvarande utformning kla-
rar även av en prognostiserad trafikökning till år 
2040 ur kapacitetssynpunkt. Även om utformning-
en fungerar kapacitetsmässigt föreslås det att 
korsningen ändrar utformning utifrån ett trafiksä-
kerhetsperspektiv. När flödesfördelningen, dvs vil-
ket flöde genom korsningen som är störst, ändras 
av stor exploatering inom området, blir nulägets ut-
formning bristfällig och därför föreslås en ny ut-
formning med cirkulationsplats som hanterar dessa 
flöden bättre.  En cirkulationsplats innebär även att 
korsningens kapacitet ökar. 

figur 14. Utredningsområde

På uppdrag av Tranemo kommun har Sigma Civil 
AB tagit fram en skiss på utformning av cirkula-
tionsplats samt gjorts en grov kostnadsberäkning 
på vad projektet kan komma att kosta. I trafikana-
lysen gjordes kapacitetsberäkningar för en cirkula-
tion med ett körfält. I scenariot med högst tillkom-
mande trafikflöde erhölls en belastningsgrad på 
0,25 vilket uppfyller VGU:s riktlinjer på belastnings-
grad < 0,6.

Det praktiska maxflödet för ett körfält är ca 
1500 fordon per timma. I trafikanalysen gjordes an-
tagandet att trafikflödet i korsningen för maxtim-
men var 12 % av årsdygnstrafiken. Detta motsvarar 
ett trafikflöde på ca 300 fordon i maxtimmen för 
den mest trafikerade tillfarten till korsningen. Därför 
behövs inget särskilt höger svängkörfält för cirkula-
tionen.
Vägarna till korsningen är hastighetbegränsade till 
70 km per timmen och väg 156 är relativt rak vilket 
medför risk för högre hastigheter än tillåtet. För att 
få ner farten innan cirkulationen har därför tillfarter-
na från väg 156 valt att utformas med böjda tillfar-
ter och standardkorsningskurvor. Tillfarterna från 
rampen och industriområdet utformas med stan-
dardkorsningskurvor. På så sätt får cirkulations-
platsen en utformning som minskar risken att for-
don överskrider 50 km per timme, vilket är ett krav 
i VGU. 

Det södra benet i cirkulationen korsas av ett 5 m 
brett övergångsställe för gång, cykel och moped. 
Refugen är som smalast 2 m och efter övergångs-
stället finns det plats för en personbil innan väj-
ningspliktmarkeringarna. Se figur 15.
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På grund av de hastighetsdämpande åtgärderna kan inte cirkulationsplatsens ligga där den befintliga fyr-
vägkorsningen finns idag utan måste förskjutas en aning. Det och den nya gång-, cykel- och mopedvägen 
gör att en del intrång behöver göras i några av de närliggande fastigheterna. I figur 16 nedan markerat i gult 
syns den yta som behövs, utöver den befintliga, för cirkulationsplatsen inklusive uppskattad yta för nya di-
ken och slänter. För fastigheten Gudarp 3:45 påverkas cirka 200 kvadratmeter yta totalt som hamnar innan-
för det föreslagna vägområdet. Den nya gång-, cykel- och mopedvägen föreslås gå längs väg 156s västra 
sida och gör intrång i berget som finns mellan rampen till väg 27 och väg 156.

Figur 15. översiktsbild av föreslagen cirkulationsplats

Figur 16. Gul markering visar den yta som behövs för den föreslagna cirkulationsplatsen utöver den befintliga. I den inkluderas uppskattad yta för 
diken och slänter.
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3.5.10 Teknisk försörjning
Ledningar

Inom planområdet finns VA- och fiberledningar. Här 
finns även kopparledningar tillhörande Skanova. 
Dessa ledningar bedöms kunna ligga kvar i sin nu-
varande dragning, Delar av landsbygdsnäts ledning 
ligger inom den norra delen av fastigheten 3.44 
och kan komma behövas flyttas till angränsande 
gata. Rakt igenom fastigheten har Skanova led-
ningar. Det finns inget avtal mellan kommunen och 
dessa ledningsägare som säkerställer ledningarnas 
dragning. Dessa kommer behöva flyttas i samband 
med exploatering av området. Planen tillgängliggör 
inte kvartersmark för allmännyttigt ledningsstråk. 
Förslagsvis bör ledningen flyttas till allmän gata 
och väg.

  

Vatten och avlopp
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsom-
råde för vatten och avlopp.
Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är en 
av våra allra viktigaste naturresurser. Den ställer 
följaktligen höga krav på varsamt nyttjande och 
skydd mot sådana verksamheter och åtgärder som 
kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. 
Vattenförekomsten utgör dessutom en sårbar del i 
en säker vattenförsörjning.

Dagvatten

Befintliga förutsättningar för dagvattenhantering 

Inom planområdet finns inga tydliga avled-
ningstråk för dagvatten inom fastigheterna Gu-
darp 3:44 och 3:45. Omhändertagande av dag-
vatten bedöms primärt ske genom infiltration 
och växtupptag, samt avrinning via marken mot 
omkringliggande vägdiken vid kraftiga regnhän-
delser. Förmodligen sker viss avledning genom 
sprängstensuppfylld vägbank under befintlig 
gata inom planområdet mot våtmarken norr om 
planområdet. Utifrån studerade höjder, rinnvä-
gar och avrinningsområden bedöms inget eller 
mycket lite vatten från omkringliggande områ-
den bidra med vatten till planområdet. Det vat-
ten som idag inte infiltreras inom aktuellt plan-
område leds ut via diken, sprängstensfyllning 
eller naturmark och anses inte bidra till någon 
påverkan på omkringliggande bebyggelse.
Förmodat grundvatten noterades i tre punkter 
vid ca 4 m respektive 2 m under markytan.
Det finns en vattensamling och ett dike nordost 
om deponin samt att ”pressvatten” rinner ut i 
vägdiket nedströms deponin.

Markavvattningsföretaget

Inom och nedströms planområdet finns ett mar-
kavvattningsföretag, Björsdamm DF 1905, som 
tidigare avledde dagvatten från stora delar av 
planområdet norrut via ett dike och ett större 
sumpskogsområde med förmodat utlopp via 
markavvattningsföretaget till Jälmån. Huruvida 
företaget är aktivt eller inte är oklart. I länssty-
relsens vattenarkiv är markavvattningsföretaget 
listat som fastställt.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

fig. 17. Ledningar tillhörande Skanova

fig. 18 Översiktsbild med avvattningsföretag med blått  område  
(Länsstyrelsen 2021)
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20-års återkomst-
tid

Maximalt utflöde 
(l/s)

Erforderligt 
fördröjningsbehov 
(m3)

Allmän platsmark 250 0

Kvartersmark 75 390

Totalt 390

fig. 19 Beräknade fördröjningsvolymer.

Marken inom planområdet har emellertid fyllts upp och det har tidigare också byggts en väg med 
sprängstensunderbyggnad längs med planområdets norra del som kapat av diket norröver. I dagslä-
get är det inte känt hur mycket av vattnet som fortsatt avleds via markavvattningsföretag, men troligt 
är att en viss del av området fortsatt avvattnas dit genom vägbankens sprängstensfyllning. Ändring 
av den tillståndsgivna profilen i diket kan innebära en omprövning av företaget. Läs mer om ompröv-
ning av företaget på sida 38.

Dagvattenhantering för planerat område

På uppdrag av Tranemo kommun har Sweco 
utfört en dagvattenutredning (september 2021) 
samt komplettering augusti 2022). Beräkning av 
dagvattenflöden, fördröjningsvolymer och föro-
reningsbelastning har utförts med hjälp av reci-
pient- och dagvattenmodellen StormTac. Inda-
tan som använts är nederbördsdata samt 
områdets area och markanvändning. Till beräk-
ningarna nyttjar modellen schablonhalter av för-
oreningar baserade på flödesproportionell prov-
tagning. Beräkningarna av dimensionerande 
dagvattenflöden från planområdet gjordes uti-
från ett regn med en återkomsttid på 20 år. En 
klimatfaktor på 1,25 har använts vid beräkning 
av nederbördsintensitet. Då vattnet föreslås 
fortsatt ledas till markavvattningsföretaget som 
går genom området och flödena inom markav-
vattningsföretaget inte får ändras behöver det 
säkerställas att flödet inte ökar vid dimensione-
rande regn. För att inte öka vattenflödet ut från 
planområdet efter exploatering krävs fördröjning 
av dagvattnet. I tabellen nedan visas beräknade 
fördröjningsvolymer, utifrån en återkomsttid på 
20 år samt vilket det tillåtna utflödet ska vara.

För att åstadkomma ovanstående volymer före-
slås dagvattnet avledas från kvartersmarken 
mot nordost som via ett planerat kommunalt 

dike, leder vidare dagvattnet till en trumma un-
der befintlig gata inom planområdet. I långa di-
ken är det fördelaktigt att sektionera upp diket i 
flera sektioner med exempelvis genomgående 
vallar för att öka den tillgängliga fördröjningsvo-
lymen.Med en föreslagen längd på 250 m enligt 
figur 20, en antagen bredd på 3 m, bottenbredd 
på 0,5 m och ett djup på 1 m fås en teoretisk 
fördröjningsvolym på 437 m3. Vilket skulle 
räcka för att klara fördröjningskravet inom kvar-
tersmarken. För att inte riskera att förorenat 
släckvatten förs vidare via dagvattensystemet 
till Jälmån, föreslås att diket som ska avvattna 
kvartersmark och skyddsområde utförs på så-
dant sätt att släckvatten inte sprids ner i jord-
lagren. Diket förses med ett avstängningsbart 
utlopp som är ogenomsläpplig.
Efter fördröjning i diket föreslås dagvattnet le-
das ut från planområdet i nordost under gatan 
inom planområdet med en ny vägtrumma på 
1000 mm i innerdiameter för avledning av vatt-
net från planområdet. Dagvattnet leds därefter 
vidare genom befintligt markavvattningsfö-retag 
(våtmark), under väg 156 och vidare ner till Jäl-
mån. 

Vid beräkning av planerad kvartersmark efter 
exploatering har 20 % av kvartersytan bedömts ut-
göra naturmark. Därmed ställs krav på att endast 
80 % av markytan får hårdgöras inom använd-
ningsområdet. I och med närheten till deponi och 
risk för spridning av förorening, måste avvattning 
från kvartersmarken ske bort från deponin. Planen 
säkerställer det med bestämmelse; marken ska 
anordnas så dagvatten från fastigheten leds bort 
från skyddsområde för deponi.

Rening och fördröjning av dagvatten från väg 
och gata på allmän platsmark föreslås fortsatt ske i 
befintliga vägdiken. Då dagvatten från körbara ytor 
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är mer förorenat föreslås rening av dagvatten från väg och gata i makadamdiken, vegeterade svackdiken el-
ler växtbäddar. Kommunen bedömer att utrymme för dessa reningsanläggningar möjliggörs inom planerade 
allmänna platser för väg respektive gata. I plankartan har utrymme och placering av dagvattenfördröjning 
och rening tydliggjorts genom egenskapsbestämmelse dike längsmed körbanan för befintlig gata inom 
planområdet. 

Vad gäller rening av dagvatten inom kvartersmark är det fastighetsägarens ansvar att lösa rening av dag-
vatten som uppstår på dess fastighet innan dagvattnet når kommunal servispunkt. Krav på rening av dag-
vatten gäller oavsett flöde. Vid val av reningsanläggning ska riktvärdena följas i Göteborgs stads styrdoku-
ment: Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient. Planen ställer 
krav på att 80 % av markytan får hårdgöras inom användningsområdet. Kommunen anser på så vis att 
kvarvarande 20% av markytan kan möjliggör utrymme för enskild fastighetsägare att anordna nödvändig 
reningsanläggning.  
Med ovan bestämmelser i plankartan anser kommunen ha säkerställt yta för den rening och fördröjning 
som planen kräver på det dagvatten som uppkommer inom planområdet. En lämplig dagvattenhantering är 
möjlig inom planområdet.

Kommunen anser sig ha tagit hänsyn till dagvatten och tillhörande reningsbehov i planeringen av de-
taljplanen. Planförslaget är utformat så tänkbara reningsanläggningar ges utrymme på kvartersmark res-
pektive allmän platsmark. Vid val av reningsanläggning ska riktvärdena följas i Göteborgs stads styrdoku-
ment: Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

 fig.20 Förslagen dagvattenavledning inklippt i drönarfoto. Blå pilar visar flödesriktning. Gul pil föreslagen ny vägtrumma. Gul punkt fö-
reslagen utloppspunkt.
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

Brandpost och släckvattenhantering
I anslutning till planområdet finns en brandpost 
med ett flöde på 600 l/s. Omfattningen av brand-
poster och dess funktion uppfyller inte VAV P114 
gällande avstånd och flödeskapacitet. 
Planområdet kommer kompletteras med brand-
poster så att VAV P114 uppfylls (vilket innebär 
bland annat att flödeskapaciteten ska vara minst 
1200 l/s). Nya och uppdaterade brandposter kan 
ordnas inom planerad allmän plats för gata. Även 
inom kvartersmark för olika verksamheter kan 
brandpost placeras, men det krävs att markägaren 
godtar det och att servitut upprättas för allmännyt-
tig anläggning. 

Släckning av en eventuell brand i området med-
för till förorenat släckvatten. För att inte riskera att 
förorenat släckvatten förs vidare via dagvattensys-
temet till Jälmån, föreslås att diket som ska avvatt-
na kvartersmark och skyddsområde utförs på så-
dant sätt att släckvatten inte sprids ner i jordlagren. 
Diket förses med ett avstängningsbart utlopp som 
är ogenomsläpplig. Läs mer om planerad dagvat-
tenhantering på sida 25.

Översvämningsrisk och höjdsättning av 
planområdet
Länsstyrelsens ytavrinnings- och lågpunktskarte-
ring visar på risk för översvämning inom en större 
del av planområdet. Sen karteringen togs fram har 
markarbeten utförts inom planområdet och mark-
nivån har höjts i de delar som tidigare pekats ut 
som lågpunkt.

Översämningshantering för planerat område

Höjdsättningen av bebyggelsen i kvartersmarken 
är viktig med hänsyn till kraftiga skyfall som blivit 
allt mer vanligt förekommande. Av den inmätning 
av markhöjder som gjorts finns det i dagsläget inga 
större lågpunkter där vatten vid kraftiga regn kan 
bli stående. 
Vid skyfall (100-årsregn) ska vattnet från planområ-
det kunna ledas via sekundära avledningsvägar så 
att bebyggelse inom området och nedströms om-
rådet inte skadas. Inom utredningsområdet behö-
ver höjdsättningen anpassas så att vattnet vid ex-
tremregn leds bort från byggnaderna. För att 
vatten inte ska riskera att orsaka skada på byggna-
derna behöver dessa generellt sett anläggas minst 
0,2 meter högre än angränsande kommunal gata 
eller annan sekundär avledningsväg för dagvatten. 
Vilket bevakas vid lovprövning. 
För att hantera dagvatten vid skyfall möjliggör pla-
nen för skyfallshantering inom allmän platsmark för 
gata. Inom utrymmet ska en skyfallsanläggning 
kunna anordnas under befintlig gata. Förslagsvis 
ett underjordiskt avsättningsmagasin angränsande 
ny vägtrumma. Med ovan angivna bestämmelser i 
plankartan anser kommunen ha säkerställt yta för 
den rening och fördröjning som krävs för en lämp-
lig dagvattenhantering inom planområdet och dess 
påverkan på nedströms recipient.
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3.6 Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden genom allemans-
rätten. Strandskyddet syftar också till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddet gäller 
100 meter ut i vattnet och in över land från strandlinjen.

För att kunna skapa en god och säker trafiksituation i korsningen inom planområdet krävs det att en cir-
kulationsplats byggs. Planförslaget kommer därmed att beröra strandskyddet för Jälmån som är på 100 
meter. De delar som berörs av planförslaget är redan ianspråktagen för befintliga vägar som finns på plat-
sen.

För befintliga vägar som är allemansrättsligt tillgängliga behöver strandskyddet inte upphävas.  
Vid enstaka åtgärd i form av ombyggnation av befintlig väg så kan detta göras utan upphävande.

Kommunen anser att planerad ombyggnation (cirkulationsplatsen) inte påverkar växt- och djurlivet.  
Skulle dispens ändå krävas så bedömer kommunen att det finns särskilt skäl för att få dispens i samband 
med projektering av cirkulationsplatsen.

november 23, 202101. Bygglov och Plan
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Figur 21
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Miljö, hälsa och säkerhet

3.7.1 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i 
svensk lagstiftning sedan 1999 för att kontrollera 
miljöpåverkan och som berör främst luft, vatten 
och buller. MKN reglerar krav på miljökvalitet som 
kommuner och myndigheter ska följa vid planering 
och planläggning för att i huvudsak skydda männ-
iskors hälsa och naturmiljö. Miljökvalitetsnormer 
anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer 
som människor kan utsättas för utan fara för olä-
genheter av betydelse eller som miljön eller naturen 
kan belasta utan fara för påtagliga olägenheter. Mil-
jökvalitetsnormer finns bl.a. gällande utomhusluft. 
Idag finns gränsvärden för kväveoxider (främst kvä-
vedioxid), svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bly, 
marknära ozon och partiklar. Det finns även miljök-
valitetsnormer för vatten, där ser man på ekolo-
gisk- och kemiskstatus. 

Planområdet enligt föreliggande förslag bedöms 
inte medföra att några miljökvalitetsnormer över-
skrids eller riskerar att överskridas.

Luft
De svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
finns i luftkvalitetsförordningen (2010:477). I luftkva-
litetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Normerna 
bidrar till att skydda människors hälsa. För att 
skydda människors hälsa får kvävedioxid inte före-
komma i utomhusluft med mer än i genomsnitt 40 
mikrogram per kubikmeter luft under ett kalender-

3.7 Miljö och hälsa

år(årsmedelvärde).Den närmaste och mest trafike-
rade vägen i närheten av planområdet är väg 156 
och väg 27, gaturummet är öppet och välventile-
rad. År 2002/03  har det utförts mätningar som vi-
sar att halterna kvävedioxid i gaturum låg under 
nedre utvärderingströskeln för miljökvalitetsnormer. 
Planområdet enligt föreliggande förslag bedöms 
inte medföra att miljökvalitetsnormer för luft över-
skrids eller riskerar att överskridas

Vatten
Ytvattens tillstånd klassificeras enligt EU:s vattendi-
rektiv med avseende på ekologisk status och på 
kemisk ytvattenstatus. Kvalitetskraven (miljökvali-
tetsfaktorerna) för ytvatten ska fastställas så att till-
ståndet i vattenförekomsterna inte försämras (för-
ordning 2015:516), det så kallade 
icke-försämringskravet. Det innebär att ingen en-
skild kvalitetsfaktor får försämras även om det inte 
leder till att statusen försämras med avseende på 
den sammanvägda statusen. Miljökvalitetsnormer-
na (MKN) för vattenkvalitet gäller för vattenförekom-
sten som helhet. Berörd vattenförekomst är Jälmån 
nedströms Dalstorpasjön.

Med hjälp av beskrivna anläggningar och säker-
ställandet i plankartan av vissa av dem (diken och 
skyfallsåtgärd m.m.) finns bra förutsättningar för 
god rening under förutsättning att anläggningarna 
utformas och underhålls som de bör. 

Reningseffekten för en anläggning kan variera 
mycket beroende på utformning och skötsel. Re-
ningsanläggningarna läggs på enskilda fastighetsä-
gare, huvudman för gata och skattekollektivet (re-
ning av skyfallsvatten). Reningsanläggningar ska 
anläggas utifrån behov. 

Föroreningsmängder från planområdet ska inte 
överstiga rekommenderade riktvärden enligt Göte-
borg stads riktlinjer för utsläpp av förorening till re-
cipient
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Buller – trafikbuller

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 beräk-
nat i ett genomsnitt per dygn kallas ekvivalent bul-
lernivå.  Boverket har tillsammans med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en över-
siktlig beräkningsmetod för att beräkna enklare 
bullernivåer. Genom information om trafikmängd, 
hastighet och avstånd kan en ungefärlig ekvivalent, 
det vill säga en genomsnittlig bullernivå utläsas. 
Det har utförts en trafikutredning för de nämsta ga-
torna inom planområdet. Enligt trafikutredningen 
trafikeras Källsvedjegatan av ca 114 fordon/dygn. 
Används beräkningsmetoden enligt ovan så ger 
114 fordon/dygn med en hastighet på 70 km/h och 
ett avstånd på 100 meter till den närmsta bostaden 

Figur 22 Bullernivå 2040

från  planområdet en bullernivå på under 53 dBA.

För att säkerställa en hållbar och trivsam miljö 
görs beräkningar för en framtid prognostiserat tra-
fikökning fram till år 2040 där Källsvedjegatan be-
räknas trafikeras med 2733 fordon/dygn. Blå linje i 
tabellen nedan visar att även med den framtida 
prognostiserade trafikökningen kommer den ekvi-
valenta bullernivån att inte överskridas. 

Tabellen nedan (fig 22) redovisar bullernivån uti-
från trafikmängd 2040.
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3.7.2 Miljömål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvali-

tetsmål som drar upp riktlinjer för dagens och mor-
gondagens miljöarbete i Sverige. Dessa har sedan 
utvecklats inom varje länsstyrelse, efter regionala 
förutsättningar. Det miljömål som kan anses berö-
ras 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 mil-
jöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser främjas”

Planen förstärker befintlig bebyggelsestruktur och 
möjliggör för mötesplatser (arbetsplatser och trafikin-
tensiv funktion) i ett strategiskt läge som förbättrar 
kopplingen mellan regional infrastruktur (väg 27) och 
lokal bebyggelse (Tranemo tätort).

Planen möjliggör för en gc-utbyggnad inom plan-
området. Men mellan planområdet och Tranemo tät-
ort är gc-väg inte utbyggd. Vilket fortsatt medför till 
trafikosäker förbindelse för hållbara trafikslag.

Restriktionerna i detaljplanen medför att riskfylld 
markanvändning kan etableras på ett medvetet och 
genomtänkt sätt utifrån hälso- och säkerhetsaspek-
ter.

• Giftfri miljö 
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i 

eller utvunnits av samhället ska inte hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. […]”

Planen bidrar till en förbättrad situation gällande 
förorenat område med fd deponi utmed väg 27. Ge-
nom medveten avvägning av diverse skyddsåtgärder 
kan ny bebyggelse etableras i ett strategiskt läge 
utan något hot mot människors hälsa eller närmiljön.   

• Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska […] för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär 
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir 
farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras 
[…] och andra mål för hållbar utveckling inte äventy-
ras. Sverige har tillsammans med andra länder ett 
ansvar för att det globala målet kan uppnås.”

Planområdet är lokaliserad i periferin till andra mål-
punkter och bebyggelse i Tranemo tätort, läget för-
svårar en trafiksäker förbindelse för hållbara trafikslag. 
Planen medför till en ökad klimatpåverkan då den 

möjliggör för verksamheter för regional transport och 
för bilberoende verksamheter.

3.7.3 Miljö- och hälsoaspekter

I framtagen undersökning av betydande miljöpå-
verkan har kommunen låtit undersöka de förutsätt-
ningar som kan innebära en betydande miljöpåver-
kan. Under plansamrådet har Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län yttrat sig kring undersökning-
en. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning 
att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön.

Här följer det motiv till att planens genomföran-
de inte bedöms utgöra en betydande miljöpåver-
kan:

• Planen säkrar skyddsåtgärder i och med  
 förorenad mark och skyddsavstånd för  
 riskfyllda verksamheter som föreslås och är  
 befintliga. 

• Planområdets dagvatten leds till vattenföre 
 komst med måttlig miljökvalitetsnorm   
 (MKN). Utrymme säkras i planen för en  
 lämplig dagvattenhantering med fördröjning  
 och rening.

• Strandskyddet berörs av en mindre utbygg 
 nad av statlig väg (planerad cirkulatioplats).  
 Strandskyddets syften bedöms inte påver-
kas   negativt. 
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Figur 23 Plankarta 

3.8 Plankarta och planbestämmelser
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Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Gränsbeteckningar
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

VÄG Väg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

SKYDD1
Skyddsområde för deponi, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
H Detaljhandel, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

J Industri, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

K Kontor, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

G Drivmedelsförsäljning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark

Utfart

Ø P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §
! ! !

P L

PL Objekt, till exempel skylt eller stängsel som markerar deponin i terrängen ska finnas, PBL 4 kap. 9 §

Utformning
dike 3,0 Dagvattendike med en bredd av 3,0 meter och ett djup av 1,0 meter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e1 30,0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom egenskapsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f1 Reklam eller ljusanordning som kan ha betydande påverkan på trafiken får inte uppföras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Upplag får ej uppföras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mark

n1
Marken får inte användas för parkering, PBL 4 kap. 13 § 1 st 3 p.

n2
Max 80% av markytan får hårdgöras inom användningsområdet, PBL 4 kap. 10 §

n3
Marken ska anordnas så dagvatten från fastighet leds bort från skyddsområde för deponi, PBL 4 kap. 10 §

Störningsskydd

m1
Inom 80 meter från väg 27 ska friskluftsintag placeras på fasad vänd från väg 27 alternativt på byggnadstak, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2
Byggnad inom 80 meter från väg 27 ska utformas så att det är möjligt att utrymma byggnad i riktning bort från väg 27, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år, PBL 4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Illustrationer
Illustrationslinje - Streckad

Illustrationstext Illustrationstext

underjordisk 
skyfallsanläggning underjordisk skyfallsanläggning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
gräsvegetation1 Marken ska beläggas med gräsvegetation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

)—10,0
Högsta nockhöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

dike 1,5 Skyddsdike med en bredd av 1,5 meter och ett djup av 2,0 meter. Diket ska fyllas med cirka 0,3-0,5 meter makadam och resterande 
med en kompost/sand/träflis-blandning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

a1
Startbesked får inte ges för bebyggelse inom 20 meter från deponins gräns förrän skydds- och säkerhetsåtgärd är projekterad enligt 
framtagen gasmätning och riskbedömning. Kvartersmark, PBL 4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Ensamstående barrträd/Lövträdf G

Barrskog/Lövskogp n

Belysningsstolpe[!

Höjdpunkt
Ò

147,3

M Dike, Kant

Gång o cykelväg

Körbanas kant

Plankarta och planbestämmelser



Granskningshandlingar
Detaljplan för Gudarp 3:44 och 3:45 i Tranemo
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Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Gränsbeteckningar
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

VÄG Väg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

SKYDD1
Skyddsområde för deponi, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
H Detaljhandel, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

J Industri, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

K Kontor, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

G Drivmedelsförsäljning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark

Utfart

Ø P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §
! ! !

P L

PL Objekt, till exempel skylt eller stängsel som markerar deponin i terrängen ska finnas, PBL 4 kap. 9 §

Utformning
dike 3,0 Dagvattendike med en bredd av 3,0 meter och ett djup av 1,0 meter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e1 30,0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom egenskapsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f1 Reklam eller ljusanordning som kan ha betydande påverkan på trafiken får inte uppföras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Upplag får ej uppföras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mark

n1
Marken får inte användas för parkering, PBL 4 kap. 13 § 1 st 3 p.

n2
Max 80% av markytan får hårdgöras inom användningsområdet, PBL 4 kap. 10 §

n3
Marken ska anordnas så dagvatten från fastighet leds bort från skyddsområde för deponi, PBL 4 kap. 10 §

Störningsskydd

m1
Inom 80 meter från väg 27 ska friskluftsintag placeras på fasad vänd från väg 27 alternativt på byggnadstak, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2
Byggnad inom 80 meter från väg 27 ska utformas så att det är möjligt att utrymma byggnad i riktning bort från väg 27, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år, PBL 4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Illustrationer
Illustrationslinje - Streckad

Illustrationstext Illustrationstext

underjordisk 
skyfallsanläggning underjordisk skyfallsanläggning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
gräsvegetation1 Marken ska beläggas med gräsvegetation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

)—10,0
Högsta nockhöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

dike 1,5 Skyddsdike med en bredd av 1,5 meter och ett djup av 2,0 meter. Diket ska fyllas med cirka 0,3-0,5 meter makadam och resterande 
med en kompost/sand/träflis-blandning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

a1
Startbesked får inte ges för bebyggelse inom 20 meter från deponins gräns förrän skydds- och säkerhetsåtgärd är projekterad enligt 
framtagen gasmätning och riskbedömning. Kvartersmark, PBL 4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Ensamstående barrträd/Lövträdf G

Barrskog/Lövskogp n

Belysningsstolpe[!

Höjdpunkt
Ò

147,3

M Dike, Kant

Gång o cykelväg

Körbanas kant

Plankarta och planbestämmelser
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3.8.1 Användning av mark och 
vatten
En detaljplan är ett juridiskt dokument som ger rätt att 
bygga i enlighet med planen samt medför rättigheter 
och skyldigheter. I en detaljplan kan kommunen reglera 
använd ning av mark och vatten genom att pröva ett 
områdes lämplighet för ett eller flera ändamål. Kommu-
nen redo visar allmänna platser, kvartersmark, vatten-
områden samt gränserna för dessa. Med egenskapsbe-
stämmelser regleras utformningen av området.

Allmänna platser
De angivna områdena i detaljplan; gata och park, är all-
männa platser och är avsedda för gemensamma behov. 
Kommunen som huvudman ansvarar för anläggning, 
skötsel och underhåll av allmänna platser.

GATA Gata
Användningsområdet betecknas med GATA på plankar-
tan och är avsedd för fordonstrafik och gång- och cykel-
trafik. I användningsområdet gata ingår de vanliga ar-
rangemangen som trafikanordningar, gångbanor, 
planteringar, gräsytor, väderskydd samt byggnader som 
behövs för gatans skötsel och bruk. 

NATUR  Natur
Användningen natur ska tillämpas för områden för friväx-
ande grönområden som inte sköts mer än enligt skötsel-
plan eller genom visst begränsat underhåll. Även mindre 
park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komple-
ment till naturområdets användning ingår.

SKYDD1  Skydd 1
Preciserad användning, skyddsområde för deponi ska 
tillämpas för områden för åtgärder som skyddar mot 
markförorening och olyckor. I användningen ingår även 
komplement som behövs för skyddets funktion.

Kvartersmark
Kvartersmark är avsedd för bebyggelse med en specifik 
användning för att avgränsa vilka verksamheter som  
tillåts på platsen, tillexempel skol- och centrumändamål. 
Kvartersmark är avsedd för bebyggelse för enskilt eller 
allmänt ändamål.

GG  Drivmedel
Användningen drivmedel ska tillämpas för områden för 
hantering och försäljning av drivmedel och komplette-
rande handel och service i mindre omfattning. Även 
komplement till verksamheten drivmedel ingår i använd-
ningen. 

JJ  Industri 
Användningen industri ska tillämpas för områden för 
produktion, lager, partihandel och annan jämförlig verk-
samhet. Även komplement till verksamheten industri in-
går i användningen.
 

H  Handel 
Användningen detaljhandel, betecknas med H1 på  
plankartan, möjliggör området för handel med varor  
och tjänster. Även komplement till verksamheten ingår  
i användningen. 

K  Kontor 
I användningen ingår kontor och tjänsteverksamhet  
med liten eller ingen varuhantering. Betecknas med K  
på plankartan.

3.8.2 Egenskapsbestämmelser
Genom egenskapsbestämmelser för allmän plats och 
kvartersmark preciseras och avgränsas användningens 
omfattning, placering, utformning, utförande, markens 
anordnande och vegetation, utfart, skydd av kulturvär-
den, rivningsförbud med mera.  
 

e1   Utnyttjandegrad
Genom bestämmelsen om utnyttjandegrad regleras  
hur mycket området som får bebyggas och betecknas 
med ett ”e1” på plankartan.  
@ @ @ @ @@ @ @ @
@ @ @ @ @@ @ @ @
@ @ @ @ @@ @ @ @
@ @ @ @ @@ @ @ @  Prickmark
Genom egenskapsbestämmelsen prickmark regleras 
den mark som inte får förses med byggnad inom egen-
skapsområdet. 

Plankarta och planbestämmelser
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3.9 Genomförandefrågor

Här redovisas de organisatoriska, ekonomiska, 
tekniska och fastighetsrättsliga åtgärder som er-
fordras för ett samordnat och ändamålsenligt ge-
nomförande av detaljplanen. Genomförandebe-
skrivningen har ingen rättsverkan men ska vara 
vägledande vid genomförandet av detaljplan.

3.9.1 Organisatoriska frågor 
Tidsplan

Planen hanteras med standard förfarande och ska  
efter samråd och granskning antas av  
kommunfullmäktige. 

Preliminär tidsplan:   
Beslut om samråd Allmänna utskottet december 2021  

Beslut om granskning Allmänna utskottet november 
2022

Beslut om antagande Allmänna utskottet, februari 2023

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år och räknas från den 
dagen planen får laga kraft. Under genomförandeti-
den får detalj planen inte ändras utan särskilda skäl 
vilket ger fastighets ägaren en garanterad byggrätt i 
enlighet med detaljplanen. Om detaljplanen ersätts 
med en ny, ändras eller upphävs innan genomföran-
detiden har gått ut har fastighetsägaren rätt till er-
sättning av kommunen för den skada den lider. Efter 
genomförandetidens utgång, fortsätter planen att 
gälla men kan då ersättas, ändras eller upphävas 
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Tranemo kommun är huvudman för allmän platsmark 
och för allmänna vatten- och avloppsledningar inklu-
sive dagvattenhantering i området. Som huvudman 
har kommunen ansvar för att utbyggnad, drift och 
underhåll av den allmänna platsmarken och allmänna 
vatten- och avloppsledningar. Kommunen står för de 
fastighetsrättsliga kostnaderna.

3.9.2 Ekonomiska frågor
Planekonomi
För att bygga ut området kommer kommunen att 
ta ut en utgifter för detaljplanen vid bygglovet. An-
läggningskostnader av VA-ledningar (inkl delar av 
dagvattenlösningar) tas genom förbestämd VA-
taxa för enskild fastighetsanslutning till VA-nätet. 
Utbyggnad av gata och skyfallslösningar bekostas 
genom tomtförsäljning m.m.  

Avtal
Det finns ett upprättat medfinansierings- och sam-
verkansavtal – anläggande av cirkulation på väg 
156 vid korsning väg 27 och Källsvedjegatan som 
är mellan Trafikverket och Tranemo kommun. Avta-
let gäller korsningen med kommunal gata och 
korsning mellan kommunal och statliga väganslut-
ningar inom planområdet. 

Genom avtalet tar Trafikverket på sig upphand-
ling och genomförande av gatuåtgärd (cirkulations-
plats) med anslutande gator och vägar. Kommunen 
är enligt avtalet medfinansiär för gatuåtgärderna. 
Även ansvarsfördelning av färdigställd gatu- och 
väganläggning beslutas i avtalet.

3.9.3 Tekniska frågor
Gator
Åtgärder på befintligt gatuområde inom planområ-
det ska projekteras och genomföras av Tranemo 
kommun. Åtgärder på befintligt vägområde och 
planerad utökning av vägområdet ska projekteras 
och genomföras av Trafikverket. Genom avtal be-
kostar Tranemo kommun åtgärderna på vägområ-
det enligt detaljplanen. Enligt Trafikverkets stan-
dard ska vägområdet i planområdet projekteras 
och anläggas. Enligt kommunens standard ska be-
fintligt gatuområde inom planområdet utvecklas. 
Se åtaganden för dagvatten som påverkar behovet 
av tekniska lösningar i del av befintlig gata inom 
planområdet.
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Vatten och avlopp 
Anslutning till kommunala vatten- och avloppsled-
ningar finns inom området.  
Planområdet kommer kompletteras med brand-
poster så att VAV P114 uppfylls (vilket innebär 
bland annat att flödeskapaciteten ska vara minst 
1200 l/s). Nya och uppdaterade brandposter kan 
ordnas inom planerad allmän plats för gata. Även 
inom kvartersmark för olika verksamheter kan 
brandpost placeras, men det krävs att markägaren 
godtar det och att servitut upprättas för allmännyt-
tig anläggning. Kommunens Infrastrukturenhet är 
initiativtagare i anläggandet av nödvändiga brand-
poster

Dagvatten
Dagvatten inom planområdet leds delvis till nytt 
kommunalt fördörjningsdike och till vägdike (med 
renings- och fördröjningsfunktioner) utmed befintlig 
gata inom planområdet innan det leds under gatan 
med en ny vägtrumma (1000 mm i innerdiameter). 
Nytt fördörjningsdike ska utformas på sådant sätt 
så dagvatten inte riskerar att infiltreras i deponin el-
ler att dagvattnet infiltreras i marken (i och med 
spridningsrisken av ev. släckningsvatten). Även en 
ny vägtrumma måste anläggas under gatan inom 
planområdet. Hänsyn måste tas till kraftledning 
(servitut 1452IM-08/22031.1).
För att hantera dagvatten vid ett 100-års regn be-
hövs ett dagvattenmagasin i anslutning till ny trum-
ma projekteras och anläggas under befintlig gata 
inom planområdet. Projektering och genomförande 
av dagvattenanläggningar på allmän platsmark an-
svarar VA-huvudmannen (kommunens Infrastruktu-
renhet) för. Åtgärder för dagvattenhantering som 
behövs vid ett 100-års regn bekostas av skattekol-
lektivet i övrigt bekostas dagvattenåtgärderna av 
VA-kollektivet. 
Åtgärder för rening av dagvatten från kvartersmark 
ska bekostas och ordnas av fastighetsägare för 
respektive fastighet. 

Värme
Möjlighet att ansluta till fjärrvärme finns. Fastighets-
ägare bör ta tidig kontakt med Tranemo kommun 
vid intresse att ansluta sin fastighet till fjärrvärme-
nätet.  

Deponi
Den kompletterande täckningen av deponin och 

skyddsåtgärden med det avskärande diket bör 
projekteras i samband med höjdsättning av an-
gränsande kvartersmark. Projektering och genom-
förande av åtgärderna kopplade till deponin är 
kommunens ansvar som markägare medan höjd-
sättning av angränsande kvartersmark sker i pro-
jektering som enskild markägare ansvarar för. Pro-
jekteringen bör ske i samråd med tillsynsmyndighet 
alternativ med person med goda kunskaper om 
deponier. Den enskilde rekommenderas att ta kon-
takt med kommunen i uppstart av projektering av 
sin fastighet.

Efter ändrade markförhållanden i och med an-
lagd täckning av deponin och dikesanläggning, bör 
en uppföljande gasmätning genomföras. Rekom-
menderad mätning bör initieras av kommunen som 
markägare för deponin.

3.9.4 Fastighetsrättsliga frågor
Här beskrivs de fastighetsrättsliga åtgärderna som 
behövs för att planen ska kunna genomföras på ett 
samordnat och ändamålsenligt sätt. Även konse-
kvenserna av planens genomförande avseende 
kommande fastighetsbildning beskrivs i följande 
text.

Fastighetsägare
All mark inom planområdet ägs av Tranemo kom-
mun. I gatuområdet finns idag en gemensamhets-
anläggning, Gudarp ga:2.

Fastighetsbildning och fastighetsindelning
Ett led i genomförandet av en detaljplan är fastighets-
bildningen. Med fastighetsbildning avses bl.a. mark-
överföringar, säkerställande av rätt till utfart, eventuellt 
bildandet av en gemensam parkeringsanläggning med 
mera. Fastighetsbildningsfrågor upptas till prövning av 
lantmäterimyndigheten efter ansökan från fastighets-
ägaren, ledningsinnehavare eller kommunen. Fastig-
hetsbildning och reglering ska ske i enlighet med detalj-
planens intentioner. 

När en detaljplan har fått laga kraft kan fastighetsrättsli-
ga åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av 
detaljplanen påbörjas, vilket innebär att:
• Gemensamhetsanläggning, Gudarp ga:2, ska om-

bildas så kvarvarande anläggning enbart före kom-
mer utanför planområdet.

• Avvattningsföretaget omprövas alternativt upphävs.
• Gudarp 1:44 och Gudarp 1:45 regleras så allmän-
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plats och kvartersmark enligt detaljplan fördelas på skilda fastigheter. 

Konsekvenser
I följande tabell redovisas vilka konsekvenser planen får för varje berörd fastighet:

Fastighet Fastighetsrättslig konsekvens
Björsdamm 2:1 Genom fastighetsreglering omfördelas mark mel-

lan fastigheten och Gudarp 3:45. Se område A, C, 
1 och 2 i fastighetskonsekvenskartan.

Gudarp 3:39 Genom fastighetsreglering överförs mark från Gu-
darp 3:44. Se område B och D i fastighetskonse-
kvenskartan.

Genom fastighetsreglering omfördelas mark mel-
lan fastigheten och Gudarp 3:45. Se område A, D 
och 2 i fastighetskonsekvenskartan.

Gudarp 3:44 Genom fastighetsreglering överförs mark till Gu-
darp 3:39. Se markområde B och D i fastighets-
konsekvenskartan.

Gudarp 3:45 Genom fastighetsreglering överförs delar av fastig-
heten till Gudarp 3:39 och Björsdamm 2:1. Se 
markområde A, C, 1 och 2 i fastighetskonse-
kvenskartan.

Figur 24 Fastighetskonsekvenskarta som redovisar marköverföringar och ändring av fastigheter på grund av planen. Liksom del av gemensam-
hetsanläggning som påverkas av planen (gulmarkerat område). Rödmarkerade områden är marköverföringar till planerad kvartersmark. Blåmar-
kerade områden är marköverföringar till fastighet för allmänt naturområde och allmän gata med kommunalt huvudmannaskap.
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Markavvattningsföretag, servitut och gemensamhetsanläggning
Detaljplanen kommer innebära att del av markavvattningsföretag Björsdamm DF 1905 (upprättat år 1905) 
skärs av från nedströms del. Eftersom markarbeten har skett ser kommunen inget behov av den rättighet 
företaget åberopar.

I följande tabell redovisas vilka konsekvenser planen får för berörda rättigheter så som servitut, avvatt-
ningsföretag och gemensamhetsanläggning:

Rättighet Planens konsekvenser för rättigheten
Servitut 1452IM-08/22031.1 Servitut för kraftledning (utmed befintlig gata i 

planområdet och nätstation (utanför planområ-
det). Förmånen avser fortsatt belasta Gudarp 3:39 
(nätstation och kraftledning). I och med fastigehts-
reglering bedömer kommunen att Gudarp 3:44 
inte längre blir belastad (3:39 kommer efter fastig-
hetsreglering, omfatta hela servitutsområdet).

Gudarp ga:2 Gemensamhetsanläggning för väg måste ombildas. 
Anläggningsdel inom planområdet ska upphävas i 
och med kommunalt huvudmannaskap, se fasti-
gehtskonsekvenskartan på sida 37.

Björsdamm DF 1905 Se omfattning på sida 24. Dikningsföretaget om-
rpövas så del inom planområdet inte längre utgör 
del av företaget.
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Ansvariga för framtagandet av detaljplanen är planarkitekt Wasim Fanari  
och stadsarkitekt Sven Hedlund på bygg- och miljöförvaltningen i  
Gislaveds kommun. 

Medverkande i projektgruppen och arbetet har varit:

Maud Enqvist miljöhandläggare, bygg- och miljöförvaltningen       Gislaved Kommun
Stina Kullingsjö miljöhandläggare, bygg- och miljöförvaltningen       Gislaved kommun
Thomas Tranefors miljöstrateg                                                                              Tranemo 
kommun
Olle Ekberg mark och exploatering                                                         Tranemo kom-
mun
Ali Yehya enhetschef VA, gata och infrastruktur                            Tranemo kommun
Manda Schillerås                   verksamhetschef samhällsutveckling                             Tranemo kom-
mun

3.10 Medverkande

Gislaveds kommun, november 2022
Wasim Fanari, planarkitekt
Sven Hedlund, stadsarkitekt

Medverkande
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