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Detaljplan för del av Gärahov 1:51 m.fl., 

Vaggeryds kommun. 
 
Kommunstyrelsen tog beslut om att upprätta detaljplan för del av Gärahov 
1:51 2017-01-11 § 106. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-
01-24 § 008 att skicka ut detaljplanen för samråd. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bo-
städer inom del av fastigheten Gärahov 1:51 i Byarum. Området pekas ut 
som ett förtätningsområde för bostäder i översiktsplanen. Detaljplanen upp-
rättas via utökat förfarande. 
 
Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-03-12 t.o.m 2018-04-13 
Ett samrådsmöte kommer hållas den 21:e mars klockan 18.00 i matsalen i 

skolan i Byarum. Anmälan görs via mail till samhallsplanering@vagge-
ryd.se eller på 0370-67 80 00 senast den 19:e mars. Ange referens ”Sam-
rådsmöte för Gärahov 1:51”. 
 
Om ni har några synpunkter på förslaget till detaljplan ska dessa yttranden 
skriftligen vara kanslienheten tillhanda senast 2018-04-13. Glöm inte att 
ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till e-post: samhallsplane-
ring@vaggeryd.se eller via post: Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 
43, 568 21 Skillingaryd. 
 

Handlingarna finns tillgängliga på: 
Biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus) 
Kanslienheten på kommunkontoret i Skillingaryd samt på kommunens 
webbsida: www.vaggeryd.se 
 
Detaljplanen kommer även finnas tillgänglig i dialogverktyget ”Min kom-
mun” där frågor välkomnas. Mer information hittar du på www.vaggeryd.se. 
Vill du yttra dig över detaljplanen krävs dock att detta görs skriftligen till 
mailen eller postadressen ovan.  
 
Har ni frågor kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00. 
 
Med vänlig hälsning 
Kanslienheten 
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PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
– denna planbeskrivning 
– plankarta med bestämmelser  
– fastighetsförteckning (finns att läsa på Kanslienheten, Vaggeryds kommun) 
– Bilaga 1: Behovsbedömning 
– Bilaga 2: Bullerutredning 
– Bilaga 3: Naturvärdesinventering 
– Bilaga 4: Geoteknisk undersökning 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder inom del av 
fastigheten Gärahov 1:51 i Byarum. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. Området pekas ut 
som ett förtätningsområde för bostäder i Översiktsplanen. Kommunstyrelsen tog beslut om att upprätta 
detaljplan för del av Gärahov 1:51 2017-01-11 § 106. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2018-01-24 § 008 att skicka ut detaljplanen för samråd. 
 
Planen handläggs med utgångspunkt från reglerna i den nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900 5 
kap) med så kallat utökat förfarande, vilket innebär att planen efter genomfört samråd kommer att 
granskas under minst tre veckor. Samrådet ska kungöras och efter genomförd granskning kan planen 
antas. Antagandebeslutet vinner laga kraft om det inte överklagas. 
 

TIDPLAN 
Planarbetet bedrivs preliminärt enligt följande tidplan: 
Mars 2018                     samråd 

Maj 2018  sammanställning av inkomna yttranden  
och ev. revideringar samt beslut om granskning 
 

Sommaren 2018                      utställd för granskning  

Hösten 2018  antagande och laga kraft  

 

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 
Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser (MB 
3 och 4 kap). Området bedöms vara lämpligt för bostadsändamål. 
 
Om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, ska enligt plan- och 
bygglagen (PBL 4 kap.34 §) miljökonsekvenserna redovisas i omfattning och innehåll som följer av 6 
kap. 12 § och 13 § första stycket miljöbalken. 
 
Vid kommunens ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan görs en behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar på en betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en 
miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte medför 
någon betydande miljöpåverkan. Se bilaga 1. 
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Detaljplanen med hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap Miljöbalken är föreskrifter om miljökvalitet för vatten, luft 
och buller. Normerna reglerar vilken miljökvalitet som är acceptabel inom ett geografiskt område. 
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan 
och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. Miljökvalitetsnormer ska även 
bidra till att uppnå Sveriges miljömål. 
 
Planförslaget bedöms inte ha en negativ påverkan enligt upprättad behovsbedömning. Planförslaget 
möjliggör byggnation av cirka 14-16 villatomter i närheten av befintlig bebyggelsestruktur. 
Bedömningen är att denna utbyggnad inte kommer att ge några negativa konsekvenser och inga 
miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.  
 
PLANOMRÅDE OCH PLANDATA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Bild 1. Rött område; Planområdet, del av Gärahov 1:51 samt del av Gärahov 1:1. 
 

Läge och areal  
Planområdet ligger cirka 5 kilometer norr om Vaggeryds samhälle. Idag är planområdet obebyggt. 
Markytan har nivåskillnader, främst mot Byarums bruk, och består av berg, skog, ängsmark och ett 
mindre område jordbruksmark. I dagsläget saknar området tillfart, men en framtida angöring kan ske 
via Prästgårdsvägen eller Krängshultsvägen. Planområdet är cirka 8 ha.  
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Bild 2. Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten Vaggeryd och E4:an. 
 

Markägoförhållanden 
Marken består främst av fastigheten Gärahov 1:51 som ägs av kommunen. Planområdet går även i 
nordväst in på Gärahov 1:1 som ägs av Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag. 
 
 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

Översiktsplan 
Planområdet finns omnämnt i gällande översiktsplan. Enligt översiktsplanen finns det ett markområde 
på den östra sidan om järnvägen som ägs av Vaggeryds kommun. Kommunen föreslår att detta område 
kan bebyggas med lantligt boende. Området planeras med stora tomter. Vaggeryds kommuns 
översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2012 och vann laga kraft 2014-04-28. 
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Detaljplaner 

Bild 5. Utdrag ur byggnadsplan för Byarums kyrkby. 
 

 

Bild 3. Översiktsplan 2012, Vaggeryds kommun. Bild 4. Utdrag ur översiktsplanen där de ljusgula 
områdena är utpekade för nya bostäder. 
 

Planområdet är illustrerat enligt gällande 
byggnadsplan för Byarums kyrkby från 
1958-01-12 som reglerar område för 
bostadsändamål, fristående hus i ett plan. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Bild 8. Planområdet från sydöst.  
 

Bild 6 & 7. Planområdet sett från Krängshultsvägen i nordväst.  
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Geoteknik 
En geoteknisk undersökning har tagits fram av WSP 2018-03-01 för att visa på markens 
förutsättningar för bebyggelse. I undersökningen har ett antal provborrningar gjorts. Området har 
avsevärda lokala variationer i höjd. Med toppar på ca +227 och svackor på ca +220. Lägsta delen av 
området ligger på ca +213,6. 
 
Utifrån utförda undersökningar bedöms jorden, när den organiska ytjorden avlägsnats, domineras av 
sedimenten/moränen med siltig sand och grusig siltig sand, med en total mäktighet om ca 0,3-2,0 m. 
All organisk ytjord i området (0,1-1.0 m) har mycket låg bärighet och kan ge oacceptabla sättningar 
varför detta lager skall avlägsnas från alla ytor med nya byggnader, anläggningar och körytor. I 
huvuddelen av undersökningspunkterna är det organiska jorddjupet mindre än 0,5 m. Det övre lagret 
av siltig sand varierar avsevärt i lagringstäthet, kan vara svårt att packa på ett säkert sätt, och är 
samtidigt av begränsad tjocklek, varför det föreslås bli urgrävt innan grundläggning av byggnader och 
kvalificerade anläggningar utförs. Detta lager kan dock kvarligga inom ytor för körytor, så länge 
dimensionering av överbyggnad sker efter aktuellt material i terrass. 
 
Den grusiga siltiga sanden, med minst fast lagringstäthet, bedöms inte vara sättningskänslig, utifrån 
jordart och erhållna resultat från trycksonderingar. Den grusiga siltiga sanden bedöms också utifrån 
bärighetssynpunkt relativt god grund för grundläggning utifrån jordart och från erhållna resultat från 
trycksonderingar. Lämplig grundläggningsmetod för planerade byggnader bedöms vara hel 
platta eller sulor och plattor på mark, 
 
Vid grundläggning ska generellt all organisk ytjord bortschaktas inom ytor för byggnader, 
anläggningar och körytor. Mulljorden kan eventuellt sparas för anläggning av grönytor och fungera 
som vattenhållande jordlager. Den kan eventuellt även användas till t.ex. bullervall alternativt 
”lekkulle”, så länge stabilitetsvillkoren beaktas. För ytor med byggnader och anläggningar förutsätts 
även lagret med siltig sand och sandig mulljord först schaktas bort. Jorden kan sparas för att 
användas till terrassering av kör- och grönytor. 
 
Marken inom området ska generellt betraktas som tjälfarlig, majoriteten klass 2. Klass 2 innebär något 
tjällyftande jordart, dessa kännetecknas av att tjällyftningen under tjälningsprocessen ä liten. 
 
Vid anläggande av källare och VA bedöms bergschakt komma att krävas i betydande omfattning, 
varför källare inte rekommenderas. 
 
I och med att grundvattnen är nära markytan och att jorddjupet i huvudsak är litet, bedöms lokalt 
omhändertagande av dagvatten svårt att genomföra, varför dagvattenanslutning via det kommunala 
nätet är möjligt. 
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Naturvärdesinventering 
Med anledning av kommande exploatering har Sweco Environment AB genomfört en 
naturvärdesinventering på planområdet. Färtinventeringen gjordes 2017-09-19. Syftet med 
inventeringen var att undersöka om det fanns höga naturvärden inom planområdet. 
Inventeringsområdet består av blandskog, betesmark och jordbruksmark. Jordbruksmarken samt vissa 
delar av betesmarken som idag är igenvuxna har bedömts sakna naturvärde. Även vissa delar av 
blandskogen som består av uppväxande ungskog på tidigare avverkad mark har bedömts sakna 
naturvärde. Totalt har 4 naturvärdesobjekt avgränsats. Där utöver har tre skyddsvärda träd och en 
biotop, ett stenröse, identifierats vilket skyddas genom bestämmelserna om generellt biotopskydd. I 
nordvästra delen så har ett område med blåsippor, som är fridlysta, återfunnits. 

 
 
Bild 9. Fynden blåsippa, skyddsvärda träd och stenröse som pekats ut i naturvärdesinventeringen. 
 
År 2002-2004 gjordes en ängs- och betesmarksinventering i området, och det har ytterligare gjorts 
mellan åren 2007-2013 och sist 2016. I Vaggeryds kommun finns idag 571 inventerade objekt i ängs- 
och betesmarksdatabasen. I Byarums församling finns 128 objekt. 
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Inventeringsområdet har delats in i fyra mindre delområden inom vilka naturmiljön bedöms vara 
relativt homogen (se bild 10). I objekt 1 hittades blåsippa vilken är fridlyst, i övrigt identifierades inga 
naturvårdsarter. Mindre hackspett har rapporterats från närområdet och det finns spår av hackspett i 
objekt 1. Andelen död ved är dock liten i skogen och gamla, murkna träd saknas. Objekt 1 bedöms ha 
påtagligt naturvärde. Det kan inte uteslutas att skogsområdet i objekt 1 har betydelse för biologisk 
mångfald lokalt. Efter en översiktlig flygbildsanalys bedöms dock liknande skogsområden finnas i 
Byarums närområde, till exempel ett cirka 5 hektar stort blandskogsområde strax norr om 
inventeringsområdet utmed väg 815 samt blandskogsområde utmed Byarumssjön. Genom en 
sammanvägning av skogens naturvärde samt att biotopen är relativt vanlig i det direkta närområdet, 
bedöms exploateringen inom objekt 1 kunna ha liten negativ påverkan på möjligheterna för biologisk 
mångfald att bevaras och utvecklas lokalt. Objekt 2 bedöms ha visst naturvärde, klass 4. Sumpskogen 
bedöms inte som särskilt bevarandevärde eller särskilt betydelsefull för biologisk mångfald lokalt.  
Objekt 3, betesmarken, är dåligt hävdad men hyser trots det många naturvårdsarter. Betesmarken 
bedöms ha högt naturvärde och bör inte exploateras utan skötas så att dess naturvärden bibehålls och 
utvecklas. Det högsta naturvärdet utgörs av betesmarken som består av Natura 2000-naturtypen 
Silikatgräsmarker, vilket är den vanligaste betesmarksbiotopen i Sverige. Sammantaget bedöms 
betesmarken som bevarandevärd. Exploatering i detta område bedöms ha påtagligt negativ effekt på 
biologisk mångfald. Område A-E anses avsakna naturvärde.  
 

 
Bild 10. Identifierade naturvärden inom planområdet (Sweco, 2017) 
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Utifrån naturvärdesinventeringen ämnar kommunen ta hänsyn till området med blåsippor, stenröse och 
skyddsvärda träd, eftersom dessa bedöms ha påtagligt naturvärde. Samtliga områden hamnar i 
plankartan inom användningsområde NATUR med kommunalt huvudmannaskap. I möjligaste mån 
har kommunen även undvarat det klass 2-utpekade området. Kommunens ambition är att detta område 
förblir skött för att naturens värden ska kunna bibehållas.  
 
Riksintresse och fornlämningar 
Planområdet ingår inte i något riksintresseområde. Planområdet angränsar i den östra delen till kända 
fornlämningar enligt Länsstyrelsens Webb GIS (2017-09-25). Fornlämningarna består av 
stensättningar från brons- och järnåldern. I plankartan finns ett område med natur närmast 
fornlämningarna. Det innebär att ett avstånd på ca 50 meter skiljer byggrätten från fornlämningarna.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 11. Kända fornlämningar i närheten av planområdet. 

Bebyggelseområden 
Planområdet ligger på en höjd i öster precis i utkanten av Byarums samhälle. Intill området finns både 
bostadsfastigheter och industrimark med bland annat Byarums bruk i väster, där marken används för 
industri/verksamhet. Söder om planområdet finns friliggande villor och 250-500 meter väster om 
planområdet ligger Byarums skola (F-3).  
 

Föreslagen bebyggelse föreslås ha en byggandshöjd på 7,0 meter, vilket möjliggör två våningar. Den 
nya bebyggelsen blir ett komplement till den befintliga bebyggelsen och innebär att kommunen kan 
erbjuda ytterligare attraktiva boenden i kommunen. Vaggeryds kommun har enligt överenskommelse 
med Jönköpings kommun som mål att färdigställa 1500 bostäder fram till år 2035. Detta för att 
uppfylla målen avseende bostadsproduktionen i samband med utbyggnad av höghastighetsjärnväg och 
stationsbyggnad i Jönköpings kommun.  
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Bild 12. Flygfoto över Byarum som visar planområdet och angränsande bebyggelse.  
  
 
 

 
 
Bild 13. Byarum bruks lokaler på fastigheten Gärahov 1:26 som angränsar till planområdet i väster. 
 

Offentlig och kommersiell service 
I Byarum finns ingen kommersiell service men offentlig service i form av skol- och 
förskoleverksamhet återfinns. År 2013 gjordes en omfattande renovering och tillbyggnad av befintlig 
förskola och skola på orten. Den nya förskolan och skolan har idag totalt 80 barn och skolan innefattar 
elever i årskurs förskoleklass till årskurs 3. Området ligger 5 kilometer norr om Vaggeryd samhälle 
som har det mesta av affärslivet samt ytterligare offentlig service.  
 
Byarums Bruk 
Sydväst om planområdet ligger Byarums bruk där de både har butik och tillverkning. Företaget är 
inriktat på gjutning i sandformar av mindre och medelstora detaljer i aluminium. Produktionen består i 
huvudsak av egenhändigt framtagna möbler och inredningsdetaljer såsom parksoffor, cafémöbler och 
blomsterurnor. 
 
Råvaran för produktion utgörs av återvunnet aluminium. Smältningen sker i två elektriska 
motståndsugnar. Gjutningen sker i sandformar vilka är av engångskaraktär och förstörs efter varje 
avgjutning. Den urslagna formsanden återvinns till cirka 98 % och används på nytt. Efter gjutningen 
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och brytningen av ingjutssystemet går detaljerna till efterbearbetning. Denna består främst av olika 
typer av skärande operationer. Efter eventuell extern lackering och även intern lackering i egen 
anläggning, paketeras och levereras godset till kunden. Till de produkter som monteras samman med 
trädetaljer, såsom trädgårdsmöbler, köps färdigbearbetade trädetaljer från externa leverantörer. Dessa 
laseras eller grundmålas på Byarums Bruk före det att paketering sker.  
 
Energiförsörjningen utgörs i huvudsak av olja och el. Olja används för uppvärmning av lokaler och 
varmvatten. El används främst för smältning av metall samt drift av maskiner, fläktar, kompressorer, 
belysning etc. Ur yttre miljösynpunkt genererar verksamheten utsläpp till luft i form av stoft och 
lösningsmedel. Buller från fläktar, tillverkning och transporter, samt avfall i form av slagg och uttjänta 
kemikalier.  
 
Företagets utsläpp till luft domineras av frånluft från sandberedningen samt efterbearbetningen och 
lackering. Emissionerna utgörs främst av stoft i form av sand, metall, mindre mängder industrisprit 
samt vattenånga. Spillvattnet som uppkommer vid företaget avleds till det kommunala avloppsnätet. 
Förutom för sanitära ändamål används kommunalt vatten endast för beredning av formsand. Detta 
vatten avdunstar under avgjutningen. 
 
Företagets externa buller orsakas främst av frånluftfläktar på gjuteritaket, från formningsmaskinerna 
samt den skärande bearbetningen. Några övriga bullerkällor, med undantag för transporter till och från 
företaget, finns inte i dagsläget. 
 
Byarums bruk önskar utöka verksamheten och under 2018 kommer en byggnationen av en mekanisk 
verkstad att påbörjas. 
 

Gator och trafik 
Fastigheten Gärahov 1:1 gränsar till Krängshultsvägen (länsväg 815) och Gärahov 1:51 gränsar till 
Prästgårdsvägen. Trafikverket är väghållare för Krängshultsvägen och en vägsamfällighet är 
väghållare för Prästgårdsvägen. På Krängshultvägen, som är den mest trafikerade av dessa två, 
uppskattas antalet fordon per årsmedel dygn till ca 250 fordon/dygn och där är tillåten hastighet 70 
km/h. Prästgårdsvägen tillåter en hastighet på 50 km/h. Till verksamheten på Byarums bruk, sydväst 
om planområdet sker en del tunga transporter, cirka 10/dag.  
 
Planförslaget uppskattas, enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg, generera ca 105 bilresor/dygn 
vilket ger ett årligt genomsnittligt trafikflöde per dygn på ca 77 bilar (ÅDT) vilket också motsvarar ca 
86 bilar under ett ÅVDT (Årsvardagsdygn). Uträkningen gäller endast personresor, nyttotrafik är inte 
inkluderat.  
 
Ny bostadsbebyggelse har möjlighet att angöras från Krängshultsvägen, dock behöver det tillskapas en 
planskild järnvägspassage (tunnel) enligt Trafikverket bland annat för de oskyddade trafikanter som 
ska ta sig till samhället denna väg. Kommunen har påbörjat en inledande diskussion med Trafikverket 
gällande planskild korsning. Fram tills den är utbyggd kommer järnvägsbommar uppföras vid 
järnvägen. Planförslaget har inte in- och utfart mot Prästgårdsvägen eftersom denna väg är väldigt 
smal och har dålig standard.  
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Lokalgatorna utformas med en bredd av 7,0 meter och vändplaner med en diameter på 18 meter, vilket 
bedöms av kommunen vara rimliga mått inom området. Sopbilar och andra lite större fordon klarar 
denna vändradie.  
 
Pendlingsmöjligheterna till och från Vaggeryd, cirka 5 km söder om planområdet, är goda både med 
bil, buss och tåg. Motorvägen E4:an går förbi väster om Byarum vilket innebär att boende i 
planområdet har en god tillgänglighet till det nationella vägnätet. Regionbussar avgår bland annat från 
Vaggeryds station och härifrån går även tåg med avgångar till Jönköping, Nässjö och Värnamo. Både 
buss och tåg avgår minst en gång/timme. Till stationen är det cirka 6 kilometer. Regionbuss 133 avgår 
från Byarum cirka en gång i timmen, till Värnamo och Jönköping. Till busshållplatsen är det cirka 
250-500 meter. Tillgängligheten till kollektiva färdmedel bedöms därför vara god.  
 
Trafikverket har ett projekt som kallas Y:et vilket är ett samlingsnamn för olika järnvägsprojekt som 
sammantaget bidrar till snabbare persontransporter, ökad kapacitet och säkerhet mellan Jönköping, 
Nässjö och Värnamo. Det blir bland annat en förändring med ett nytt stomnät som nyetableras på 
sträckan Jönköping-Vaggeryd. För sträckan Skillingaryd- Värnamo planeras en hastighetshöjning från 
110 till 140 km/h vilket innebär att de nuvarande 22 plankorsningarna som finns längs med denna 
stäcka kommer behöva stängas eller ersättas av parallellvägar fram till befintliga plankorsningar med 
skydd eller nya vägportar. Projektet Y:et kan medföra att ett järnvägsstopp i Byarum blir aktuellt. 
Föregående år (2017) passerade sammanlagt 6419 godståg, resandetåg och övriga tåg Byarum. 
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Gång- och cykelväg 

 

 

 Planområde   Planerad gång- och cykelväg 
 

 Gång- och cykelpassage  Befintlig gång- och cykelväg 
 
Bild 14. Skiss över planerad gång- och cykelväg från planområdet in till Byarums samhälle. 
 
För att säkerställa god framkomlighet och säkerhet för GC-trafikanter från det nya planområdet till 
skola, kyrka och busshållplats planeras även för en ny gång och cykelväg.  Denna kommer ansluta till 
befintligt gång- och cykelvägsnät som leder mot Vaggeryd i söder och i norrut med breda vägrenar 
längs 846 till Stigamo. Planerad GC-väg utformas med en bredd av 3,5 meter längs befintlig väg, som 
eventuellt måste breddas något. GC-vägen utformas för dubbelriktad trafik och kommer vara åtskild 
från vägen antingen genom dike, staket eller refug. Infarterna mot fastigheterna 1:67 och 1:21 kommer 
att tydliggöras för att öka trafiksäkerheten i området. Från planområdet i norr och över 
Krängshultsvägen  kommer en tydligt markerad gång- och cykelpassage med belysning att tillskapas. I 
dagsläget slutar tätortsområdet strax norr om Prästgårdsvägen, för att öka trafiksäkerheten och sänka 
hastigheten övervägs att flytta tätortsgränsen norr om utfarten från nya planområdet, dvs. ca 220 
meter.  
 

 

 

 

 

Befintlig 

GC-väg Planerad GC-väg 

busshållplats 
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Tillgänglighet, lek och rekreation 
Planområdet ligger ca 300 meter öster om Byarums skola. Det finns höjdskillnader inom planområdet, 
kommunen bedömer dock att ny bebyggelse med tillhörande ytor kan utformas så att personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga når målpunkter utan problem, såsom entréer etc.  
 
Teknisk försörjning 
Inom planområdet kommer det i gatorna och i GC att finnas möjlighet att ansluta till allmänna 
ledningar för dagvatten-, spillvatten och vatten. Det ska även finnas möjlighet att ansluta med 
fjärrvärme och opto.  
 

HÄLSA, SÄKERHET OCH RISKER FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET  
 

Radon 
Inga markradonprover har tagits inom området. Nya byggnader ska uppföras med radonsäker metod, 
om inte mätning görs som visar att risk inte föreligger. Halten radon mäts i Becquerel per kubikmeter 
luft (Bq/m3). Byggnader ska utformas så att radonhaltens årsmedelvärde inte överstiger 200 Bq/m3 och 
gammastrålningsnivån inte överskrider 0,3 μSv/h i rum där personer vistas mer än tillfälligt.  
 
Buller från väg- och spårtrafik  
För nybyggnation av bostäder gäller Trafikbullerförordning SFS 2015:216, med förordningsändring 
SFS 2017:359. Vid bostadsbyggnader bör inte buller från spårtrafik och vägar överskrida:  

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad  
 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats i anslutning till 

byggnaden. 
 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högs 35 kvm, i kombination med uteplats 

om högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 

Bebyggelsen bedöms innebära en marginell ökning av fordonstrafik på intilliggande gator som 
passerar befintliga verksamheter söder om planområdet. Uppskattningsvis genererar den tillkommande 
bebyggelsen ca 105 bilresor per dygn. Trafikökningen bedöms därför inte ge någon avsevärd ökning 
av vare sig buller eller utsläpp. Antal tåg som passerade Byarum 2017 var 6419/år, vilket innebär ca 
18 tåg/dygn. Järnvägsspåren ligger 90 meter från aktuellt planområde, och cirka 160 meter från 
närmsta byggrätt. WSP har gjort ett stickprov och mätt ljudnivåerna på tre tåg som passerade. 
Mätpunkten ligger ca 61 meter från spårmitt och där uppnådde högsta maximala ljudnivå 76 dBA. 
Med hänsyn till topografin och skärmande effekter från byggnader så kommer den maximala 
ljudnivån från tågtrafiken ligga under 70 dBA vid byggrätterna. Med tanke på uppmätta bullernivåer, 
antalet tåg per dygn, planområdets avstånd till spåren, topografin och skyddande byggnader bedömer 
kommunen att riktvärdena gällande väg- och spårtrafik, såväl maximala som ekvivalenta, inte 
överstigs. Överstigs riktvärdena ändå, finns det undantag att åberopa för att ändå möjliggöra en 
byggnation. 

 

 



   
   

16 
 

Buller från industri 

Kommunen har med hjälp av WSP genomfört en bullerutredning avseende industribuller från 
Byarums bruk, daterad 2018-01-22. Den externa bullerkartläggningen av verksamheten har 
genomförts i syfte att redovisa verksamhetens nuvarande bulleremission till omgivningen. 
Verksamheten i Byarums Bruk är i drift dag- och kvällstid. Utredningen är gjort med öppna dörrar för 
att iscensätta situationen under sommartid.  
 
 

 
 
Bild 15. Industribullrets utbredning i planområdet under dagtid 06.00-18.00. 
 
Bilden ovan visar industribullrets utbredning i planområdet under dagtid mellan 06.00-18.00. I det 
blåa området ligger den ekvivalenta ljudnivån mellan 40-45 dB. I det gröna området mellan 45- 50 dB 
och i det gula området mellan 50-55 dB. Under dagtid bör ljudnivån för områden med 
bostadsbyggnader inte överskrida 50 dB. Både det gröna och blåa området klarar detta krav. Det gula 
området klarar inte detta krav, men i det området planeras ingen bostadsbebyggelse. 
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Bild 16. Industribullrets utbredning i planområdet under kvällstid 18.00–22.00.  
 
Bilden ovan visar industribullrets utbredning i planområdet under kvällstid mellan 18.00–22.00. I det 
blåa och det gröna området ligger den ekvivalenta ljudnivån mellan 35- 45 dB. I det gula området 
mellan 45- 50 dB och i det orange området ligger värdena mellan 50-55 dB. Under kvällstid bör 
ljudnivån för områden med bostadsbyggnader inte överskrida 45 dB. Både det gröna och blåa området 
klarar detta krav. För bostäder i det gula området krävs att det finns tillgång till en ljuddämpad sida 
samt att byggnaderna bulleranpassas. Plankartan är utformad så att område för bostäder inte är förlagt i 
det gula området.  
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Tabell 1. Riktvärden högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. 
 
Tabellen ovan redovisar riktvärden för högst accepterade bullernivåer från industri eller annan 
verksamhet. Tabellen är uppdelad i zon A, B och C med tillhörande åtgärder i de fall bostäder faller 
utanför zon A.   

Sammanfattningsvis visar resultatet från bullerutredningen att största delen av planområdet uppfyller 
Zon A (se tabell 1). Bostäder som placeras inom det gula området i enlighet med bild 13 uppfyller Zon 
B (se tabell 1) om de får tillgång till ljuddämpad sida och att byggnaderna bulleranpassas. För att 
möjliggöra bäst tänkbara boendemiljö är plankartan utformad så att inget bostadsområde är förlagt i 
det gula området. Om det i framtiden behövs så möjliggör kommunen för att en bullerdämpande 
åtgärd, som t.ex. plank, kan uppföras i naturområdet mellan Byarums bruk och planerad bebyggelse. 

Förorenad mark 
Fastigheten del av Gärahov 1:51 är inte klassat som ett potentiellt förorenat område enligt 
Länsstyrelsens WebbGIS (2017-10-04). Fastigheten gränsar i väster till fastigheten Gärahov 1:26 
(Byarums bruk), vilken är markerad som ett potentiellt förorenat område, riskklassning 3, enligt 
Länsstyrelsen. Väster om planområdet finns HB Byarums bilservice som äger fastigheterna Gärahov 
1:21 samt Gärahov 1:26 som är utpekat som potentiellt förorenade områden men inte klassade. 

 
 
Bild 17. Potentiellt förorenade områden i närheten av aktuellt planområde. 
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Motiverat ställningstagande, påverkan på miljön 
Planområdet är ett obebyggt naturområde i den östra delen av Byarum, cirka 5 kilometer norr om 
Vaggeryds tätort. Fastigheten är inte detaljplanelagd idag. En byggnation av området innebär en 
förändring från naturmark till kvartersmark för bostäder. Då angränsande mark delvis är bebyggd 
bedöms upplevelsen av området förändras lite när det gäller stads- och landskapsbild. Planområdet är 
utpekat i kommunens översiktsplan som utbyggnadsområde för bostäder och har därmed stöd i denna. 
Byggnationen innebär en förtätning av befintligt bostadsområde som kan anslutas till befintlig 
infrastruktur såsom gator, va-ledningar etc. Byggnationen i sig själv bedöms inte att bidra till några 
negativa konsekvenser. Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte utgör något hinder för 
Byarums bruk och att dess närhet i sydväst inte utgör något hinder för kommande bostäder. De 
föreslagna tomterna ligger inom 250 meter från bruket.  
 
FÖRSLAG OCH ILLUSTRATION 

Bebyggelse 

 
Bild 18. Bilden är tagen från öster och visar en illustration över hur området kan komma att bli. 
 

Den bebyggelse som föreslås inom planområdet är småhusbebyggelse i villaform. Antal småhus 
uppskattas i detta skede till cirka 15. De enskilda bostadsfastigheterna har en storlek på minst 2000 m² 
för att få ett lantligt boende som är ett önskemål enligt översiktsplanen.  
 
 

Angöring och parkering 
Behovet av parkeringsplatser som bostäderna genererar ska lösas inom den egna fastigheten. 
Möjlighet finns att bygga garage inom den egna fastigheten samt uppställningsyta för även ytterligare 
bilar/fordon. För att angöra planområdet föreslås att en ny tillfartsgata byggs med anslutning till 
Krängshultsvägen.  
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Planbestämmelser 
I detaljplanen avser kvartersmarken bostadsändamål (B) som får uppföras med en högsta 
byggnadshöjd på 7 meter. Högsta utnyttjandegraden i byggnadsarea per fastighetsarea är 20 %.  
Bestämmelsen GATA samt GC markerar att marken ska vara tillgängliga för allmänheten. 
Planbestämmelsen NATUR reglerar allmän platsmark. SKYDD möjliggör bullerdämpande åtgärd, i 

form av t.ex. plank.  symbolen betyder att utfart inte får anordnas. För att styra byggrätten 
används bestämmelsen P1 som avser att bebyggelse inte får hamna närmre än 4 meter från 
fastighetsgräns och gata. A1 ämnar bevara de tre skyddsvärda träden och det krävs marklov för att få 
fälla dem. Dessa får inte fällas annat än om de angripits av sjukdom, skadats eller på annat sätt medför 
betydande olägenheter för omgivningen. Genomförandetiden är 5 år. 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Ändras eller upphävs 
planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. 
Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs 
planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade. 
 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Inom planområdet är gatorna markerade som Gata samt GC och är allmän plats. Detsamma gäller för 
områden markerade som NATUR. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Planområdet består av fastigheten del av Gärahov 1:51 samt en liten del av fastigheten Gärahov 1:1 
som ligger i nordvästra delen av planområdet. Fastigheten Gärahov 1:1 ägs av Sveaskog Förvaltnings 
Aktiebolag och förhandling av det markområdet pågår. Planområdet kommer att beröras av 
fastighetsrättsliga åtgärder i form av avstyckning av tomter enligt fastighetsbildningslagen. Gatan och 
GC-vägen som tillskapas inom planområdet ska vara kommunal. Marken inom planområdet som 
regleras som NATUR ska även den vara kommunal och skötas av kommunen.  
 
Ekonomiska frågor 
Kommunens kostnader består av att upprätta detaljplanen. Kommunens intäkter består av 
anslutningsavgifter för VA samt försäljning av tomter. 
 

Medverkande tjänstemän 
Tjänstemän från Kanslienheten, Tekniska förvaltningen samt Miljö- och byggförvaltningen i 
Vaggeryds kommun har medverkat i arbetet med sina respektive specialistkunskaper. Samrådsförslag 
har upprättats av planarkitekt Ida Hellman, Metria AB och Viktoria Gustafsson, Vaggeryds kommun.  
 
Vaggeryds kommun, Kanslienheten 

Ida Hellman                  Viktoria Gustafsson               

Planarkitekt, Metria AB  Planarkitekt, Vaggeryds kommun    
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DETALJPLAN FÖR
Gärahov 1:51 m.fl.
Byarum

Viktoria Gustafsson
Planförfattare

D.nr KS 2016/257

GÄRAHOV

GångbanaOffentlig byggnad
Kyrka
Transformator
Skärmtak
Uthus/garage
Byggnad, husliv
Byggnad, takkontur

StödmurP P P

Stenmur
StaketUU

Häck, mittlinje*

Teleledning

Belysningsstolpe[!

Vattendrag
Fastighetsgräns

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
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GC Gång- och cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

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

SKYDD1
Bullerskyddande åtgärd får uppföras, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning
)0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1

st 1 p.

e1 20 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 20
%, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns, PBL 4
kap. 16 § 1 st 1 p.

Utfart

Ø l

Øl Utfart får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
a1

Marklov krävs även för fällning av träd. Godtagbara skäl för
fällning finns specificerat i planbeskrivningen., PBL 4 kap. 15 § 1
st 3 p.



 
Kommunledningskontoret 

BEHOVSBEDÖMNING 
Del av Gärahov 1:51 m.fl. 
Byarum, Vaggeryds kommun 
 
 

 
MILJÖPÅVERKAN  Stor Liten  Ingen Kommentar 
 
Nulägesbeskrivning av den aktuella platsen 
Beskrivning av nuvarande 
miljöbelastning på platsen 
(Betydande störningar på 
platsen, utsläpp till luft och 
vatten, vibrationer, buller, ris-
ker, värdefull biotop, hotade 
eller på annat sätt skyddsvärd 
växt- eller djurart, ekologisk 
känslighet) 

 L  Platsen är idag en obebyggd fastighet bestående 
av skogs- och hagmark. Nivåskillnaderna i områ-
det varierar. I mitten är det relativt platt medan 
planområdets ytterkanter karaktäriseras av bran-
tare sluttning. Området ligger cirka 5 km norr om 
Vaggeryd. Platsen påverkas lite av buller från 
Byarums bruk samt järnvägen väster om området. 

 
Miljömål som berörs av DP 
God bebyggd miljö  L  Planen bidrar till att förtäta Byarum med omnejd, 

vilket är i linje med det nationella miljömålet god 
bebyggd miljö. Orten ligger med nära anslutning 
till både E4:an och järnväg vilket underlättar t.ex. 
arbetspendling. Både förskola och skola årskurs 1-
3 finns i orten. 

Giftfri miljö   I  

 
Miljökvalitetsnormer 
Förordningen om omgiv-
ningsbuller och EU:s bullerdi-
rektiv. 

 L  Riksdagens riktvärde för trafikbuller som normalt 
inte bör överskridas är 30 dBA ekvivalentnivå in-
omhus, 45 dBA inomhus nattetid, 60 dBA ekviva-
lentnivå utomhus vid fasad. Kommunen bedömer 
att riktvärdena för trafikbuller inomhus uppfylls 
vid nybyggnad av bostadshus.  
 
Kommunen gör bedömningen att de nya bostä-
derna klarar gällande riktvärden för industribuller 
(Leq dag ≤ 50 dBA, Leq kväll ≤ 45 dBA), det vill 
säga att nya bostäder kan accepteras utan särskild 
bulleranpassning, men eftersträva bästa möjliga 
ljudmiljö.  

Vatten   I - 
 
Natur 
Lagenligt skyddad natur (na-
turreservat), landskapsbild, 
strandskydd, område med 
geografiska bestämmelser en-
ligt NRL, skyddsområde för 
vattentäkt etc.) 

  L  I och med att träd kommer att tas ner och fastig-
hetens karaktär kommer att ändras så påverkas 
landskapsbilden. Det är dock önskvärt att de tom-
ter som tillskapas får en lantlig karaktär. Inom 
området finns blåsippor, ett biotopskyddat sten-
röse och tre skyddsvärda träd. 

Riksintresse för natur   I - 
Den befintliga miljöns käns-
lighet (ekologisk känslighet, 
fragmentering av grönom-
råde, förlust av gamla/grova 
träd, opåverkat/tyst område) 

  I - 

Internationella konventioner 
(Natura 2000 m.fl.) 

  I - 

 



   

 
Effekter på hushållning med naturresurser 
Nyttjande av ändliga naturre-
surser 

  I - 

Alstring av avfall   I - 
 
Mark 
Risk för föroreningar   I  
Skada (av geologisk format-
ion, sediment, rullstensås, 
drumlin område, översväm-
ning etc .) 

  I - 

 
Vatten 
Negativa förändringar gäl-
lande yt- och grundvatten 
(kvalitet, flöde, infiltration 
etc.) 

  I - 

Utsläpp till vatten   I - 
 
Luft 
Utsläpp till luft, luftfuktighet, 
temperatur, luftströmmar, lukt 

  I - 

 
Kulturmiljö 
Riksintresse för kulturmin-
nesvård och rörligt 
friluftsliv 

  I - 

Byggnadsminne eller forn-
minne 

 L  Enligt RAA finns det fornlämningar i planområ-
dets närhet, dock utanför planområdet. Dessa på-
verkas inte av detaljplanen.  

 
Social miljö 
(trygghet, säkerhet, rekreat-
ion, förlust av större rekreat-
ionsområde, fysiska stör-
ningar, barriärer) 

  I - 

 
Stadsbild 
(Struktur, dominans, helhet 
eller uppdelat/fragmenterat, 
skala, synfält) 

  I - 

 
Landskapsbild 
Landskapsbild  L  Landskapsbilden kommer att förändras i och med 

att fastighetens många träd tas ner för att möjlig-
göra villatomter, dock är det önskvärt att några 
träd får stå kvar. Bebyggelsen kommer bestå av 
två rader med stora lantliga tomter vilket ger en 
trevlig, luftig miljö. 

 
Effekter på människors hälsa och säkerhet 
Säkerhet (explosionsrisk, far-
liga transporter, olycksrisk, 
synergieffekter) 

  I Området påverkas inte av järnvägen väster om 
planområdet.  
 



   

Hälsa (buller, trafik mm. Stö-
rande vibrationer eller ljusför-
hållanden, vatten- och luftför-
oreningar, synergieffekter) 

 L  Området kommer påverkas av buller. Riksdagens 
riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör 
överskridas är 30 dBA ekvivalentnivå inomhus, 
45 dBA inomhus nattetid, 60 dBA ekvivalentnivå 
utomhus vid fasad. Kommunen bedömer att rikt-
värdena för trafikbuller inomhus uppfylls vid ny-
byggnad av bostadshus.  
 
Kommunen gör bedömningen att de nya bostä-
derna klarar gällande riktvärden för industribuller 
(Leq dag ≤ 50 dBA, Leq kväll  ≤ 45 dBA), det vill 
säga att nya bostäder kan accepteras utan särskild 
bulleranpassning, men eftersträva bästa möjliga 
ljudmiljö. 

Ljusförhållanden och  
lokalklimat (Temperatur, 
vindförhållanden, vindtunnel-
effekt, svackor med kalluft, 
dimbildning, snödrev, norr-
läge, skuggbildning, solexpo-
nering) 

  I Den nya bebyggelsen kommer att generera väldigt 
liten skuggning för den omkringliggande bebyg-
gelsen.  

 
Konflikter med ÖP eller områdesbestämmelser 
ÖP   I Området finns med i gällande översiktsplan. 

 
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
 

Behövs en MKB eller inte? Nej 
 
Om ja, ange vilka aspekter på miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten eller andra resurser som 
MKB-dokumentet bör behandla: -  
 
Kan effekterna sammantagna bli betydande? Nej 
 
Kommentar: De sammantagna effekterna blir ej betydande, vilket innebär att ingen miljöbedömning 
och tillhörande MKB behöver göras. 
 
Följande miljöproblem kan planen/programmet lösa: -  
 
Checklistan är utförd den: 2018-03-07 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________   
Ida Hellman       Viktoria Gustafsson 
Planarkitekt, Metria AB   Planarkitekt, Vaggeryds kommun  
 
Medverkande tjänstemän  
Dörte Schuldt, Miljöinspektör  
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1 UPPDRAG 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Vaggeryds kommun, utfört en 
geoteknisk undersökning inom Gärahov 1:51<4, Byarum, Vaggeryds 
kommun. Se figur 1.  

 

  
Figur 1: Aktuellt område för geoteknisk undersökning, visas som svart figur (Hämtad från 
eniro.se 2018-02-08). 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden till den geotekniska undersökningen är att Vaggeryds kommun, 
ska detaljplanelägga området för att möjliggöra bostadsbebyggelse. 

 

3 SYFTE 

Syftet med den geotekniska undersökningen är att utgöra underlag för detta 
detaljplanarbete. Denna handling är ingen bygghandling. 

 

4 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Undersökningsområdet ligger i Byarum, ca 5 km norr om Vaggeryds 
centrum. Området är beläget just sydost om Krängshultsvägen och just norr 
om byn Skyttabygget. Järnvägen Vaggeryd-Jönköping ligger ca 100-350 m 
väster om detaljplaneområdet. 
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Det undersökta området har en ytbeskaffenhet som består av skogsmark, 
gräsmark, och i mindre utsträckning av åkermark. Åkermarken har endast 
undersökts i någon enstaka punkt. Området avgränsas i söder och i väster 
av vägar. I öster och norr angränsas området av obebyggd mark. Se 
planritning G-10.1-01, i tillhörande MUR. 

4.1 TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN 
Inmätt marknivå vid undersökningspunkterna varierar mellan ca + 213,6 i 
väster till + 227,3 i öster. Generellt stiger marknivån från väster och upp mot 
öster.   

4.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER 
Aktuellt området är obebyggt. På närliggande fastigheter finns  såväl 
befintliga bostadsbyggnader som en industribyggnad samt vägar.  

 

5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 JORDLAGERFÖLJD 
Jorden inom området består av 0,1 – 1,0 m organisk ytjord ovan ca 0,3-2,0 
m naturligt avsatta sediment och/eller morän på berg. 

I huvuddelen av undersökningspunkterna är det organiska jorddjupet mindre 
än 0,5 m, trots att ett par delområden har betecknats som kärrmark på 
kommunens grundkarta. I en punkt har dock 1,0 m torv påträffats inom ett 
begränsat område. 

 

Den organiska ytjorden består av mulljord, sandig mulljord eller torv och 
bedöms ha mycket lös lagringstäthet. 

Ett par områden med organisk ytjord har lokaliserats inom 
detaljplaneområdet, se planritning G-10.1-01, i tillhörande MUR, utifrån 
markeringar i kommunens grundkarta samt genomförda sticksonderingar, 
och skruvprovtagningar. Mäktigheten på organisk ytjord varierar dock endast 
inom ca 0,2 till 1,0 m i dessa två delområden. 

 

De naturligt avsatta sedimenten, ev med tunn morän, består i regel 
överst av siltig sand och därunder av grusig siltig sand. Under och i 
anslutning till förekommande torv har dock påträffats finjord av mer ren silt 
och finsand. Den övre delen av sedimenten har varierande lagringstäthet, 
från mycket lös till medelfast.  

Eventuellt utgörs nedersta delen av jordlagret över berg, dvs den grusiga 
siltiga sanden, i själva verket av morän, då detta lager avviker genom att 
vara av fast till mycket fast lagringstäthet.  
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Materialtypen för lagren med sediment/morän varierar mellan 2 till 5A 
beroende på andelen av fraktionerna silt, grus och finsand. I analyserade 
prover dominerar helt klart materialtyp 3B.  

 

Jordbergsonderingar har utförts i ca två tredjedelar av totala antalet 
undersökningspunkter. Bergnivån har därvid tolkats ligga relativt ytligt i 
samtliga punkter, motsvarande ca 0,6-2,6 m under rådande marknivå, 
möjligen lite djupare i någon punkt. Sjunkningen vid borrning i tolkat berg har 
i många punkter varit ojämn och berget bedöms generellt vara av måttlig 
hållfasthet, med sprickor och svaghetszoner i sin övre del. Inga 
undersökningar av bergets utseende, bergarter och svagheter har dock 
ingått i föreliggande utredning. 

I punkter utan jordbergsondering kan stopp ha erhållits i fasta och/eller 
steniga jordar på högre nivå än förekommande berg. 

5.2 GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 
Grundvattenytan bedöms utifrån avläsning i grundvattenrör ligga ytligt ca 0-
1,8 m under markytan. 

Vid fältundersökning noterades vatten stående i markytan inom partier i 
området. 

Tabell 1: Avläsningar grundvattenrör 
Undersöknings
punkt 

Datum för 
mätning  

Nivå  
uppmätt 
grundvattenyta 

Djup i m under 
markyta för 
uppmätt 
grundvattenyta 

Kommentar 

W2GV 2018-01-29 +217,5 0  
W4GV 2018-01-29 +219,8 1,8 TORR 
W9GV 2018-01-29 +218,8 0,2  

 

Inga långtidsmätningar av grundvatten eller ytvatten är kända från området. 
Redovisade grundvattennivåer utgör mätresultat från enstaka mätning.  
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6 GEOTEKNISKA 
REKOMMENDATIONER 

6.1 GRUNDLÄGGNING ALLMÄNT 
Utifrån utförda undersökningar bedöms jorden, när den organiska ytjorden 
avlägsnats, domineras av sedimenten/moränen med siltig sand och grusig 
siltig sand, med en total mäktighet om ca 0,3-2,0 m. Den övre, siltiga sanden 
är av betydligt lägre och mer ojämn lagringstäthet än det undre lagret med 
den grusiga siltiga sanden. Som tidigare nämnts utgörs det nedre lagret 
eventuellt av morän. 

All organisk ytjord i området har mycket låg bärighet och kan ge oacceptabla 
sättningar varför detta lager skall avlägsnas från alla ytor med nya 
byggnader, anläggningar och körytor. 

Det övre lagret av siltig sand varierar avsevärt i lagringstäthet, kan vara svårt 
att packa på ett säkert sätt, och är samtidigt av begränsad tjocklek, varför det 
föreslås bli urgrävt innan grundläggning av byggnader och kvalificerade 
anläggningar utförs. Detta lager kan dock kvarligga inom ytor för körytor, så 
länge dimensionering av överbyggnad sker efter aktuellt material i terrass. 

 

6.2 GRUNDLÄGGNING AV BYGGNADER OCH 
ANLÄGGNINGAR 

Den grusiga siltiga sanden, med minst fast lagringstäthet, bedöms ej vara 
sättningskänslig, utifrån jordart och erhållna resultat från trycksonderingar.   

Den grusiga siltiga sanden bedöms också utifrån bärighetssynpunkt relativt 
god grund för grundläggning utifrån jordart och från erhållna resultat från 
trycksonderingar.   

Lämplig grundläggningsmetod för planerade byggnader bedöms vara hel 
platta eller sulor och plattor på mark, efter urgrävning av organisk ytjord och 
lagret av den lösare siltiga sanden.  

Lättare byggnader kan grundläggas på den grusiga siltiga sanden, via ett 
tunt lager av packad fyllning av grovkornig friktionsjord.  

Tyngre byggnader kan grundläggas på packad sprängbotten, efter 
avsprängning av berg, eller via packad fyllning av bergkross eller annan 
grovkornig friktionsjord ovan berg, om så erfordras av sättningsskäl.  

Slutlig grundläggningsmetod dimensioneras i detaljprojekteringen.    

6.3 STABILITET: 
Inga konstruktioner eller körytor planeras bli grundlagda eller uppbyggda av 
förekommande organisk jord, enligt vår kännedom.  



 
 

 
8 | 10262189  • BYARUM DETALJPLAN 

Utifrån att den dominerande jordarten är grusig siltig sand, av minst fast 
lagringstäthet, tillsammans med ett jorddjup, inklusive eventuell ny 
grovkornig packad fyllning under framtida konstruktioner av maximalt ca 2,5 
m, bedöms det ej föreligga risk för totalstabilitetsproblem inom detta 
detaljplaneområde.  

Vid detaljprojektering av schakt och grundläggning för planerade byggnader 
och anläggningar skall risk för sättningar, stabilitetsproblem och 
bärighetsproblem utredas i särskild utredning. I detaljprojekteringsfasen är 
läge och laster för byggnad bestämda och då kan dessa problemställningar 
utredas med större precision.    

6.4 SCHAKT OCH FYLLNING 
Vid grundläggning skall generellt all organisk ytjord bortschaktas inom ytor 
för byggnader, anläggningar och körytor. Mulljorden kan eventuellt sparas för 
anläggning av grönytor och fungera som vattenhållande jordlager. Den kan 
eventuellt aven användas till t.ex. bullervall alternativt ”lekkulle”, så länge 
stabilitetsvillkoren beaktas.   

För ytor med byggnader och anläggningar förutsätts även lagret med siltig 
sand och sandig mulljord först schaktas bort. Jorden kan sparas för att 
användas till terrassering av kör- och grönytor.  

Vid schakt i den grusiga siltiga sanden kan denna därefter användas vid 
terrassering av främst körytor. Fyllning och packning utförs enligt AMA 
Anläggning 17, kap. CEB.11222, inkl överordnade avsnitt. Fyllning ska 
utföras med materialtyp lägst 3B eller bättre enligt tabell AMA CE/1. För 
terrassering av grönytor kan även jord tillhörande materialtyp 4A och 5A 
användas. 

Skall området grovterrasseras innan detaljprojektering sker, föreslås endast 
matetrialtyp 2 och 3B bli använt för grovterrasseringen. Fyllnings- och 
packningsarbete för olika ytor skall dokumenteras avseende använt material, 
med siktkurvor, använda maskintyper för packning, lagertjocklekar och 
överfarter, så att efterföljande arbeten enligt detaljprojektering kan dra nytta  

Detta för att säkerställa resultat och ge kalkylerbara förutsättningar för 
exploatören.   

Då fyllningsmaterial från området även, i materialtyp 3B, innehåller viss 
andel silt bör arbete med fyllning och packning utföras under en torrperiod. 
Siltiga jordar är svåra att packa med ett gott resultat om den har för högt 
vatteninnehåll.  

Marken inom området skall generellt betraktas som tjälfarlig. Vid 
dimensionering av vägöverbyggnad och byggnadsgrundläggningar skall 
materialets tjälfarlighetsklass beaktas. För övergripande uppgifter om jordens 
tjälfarlighetsklass se (BYARUM DETALJPLAN, MUR dat 2018-03-01).     

Aktuellt detaljplaneområde har avsevärda lokala variationer i höjd. Med 
toppar på ca +227 och svackor på ca +220. Lägsta delen av området ligger 
så lågt som ca +213,6. För att kunna få jämna och stora terrasserade ytor 
krävs följaktligen bergschakt då bergnivån ligger mellan ca 0,6-2,6 m under 
markytan. Planeras stora terrasseringar bör beräkningar för massbalans ske.  
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Det finns tecken på att bergets kvalitet och sprickförhållanden kan vara 
ogynnsamma, varför närmare undersökning av dessa förhållanden bör 
utföras om omfattande schakt och fyllning i och med bergmassor planeras.  

Vid anläggande av källare och VA bedöms bergschakt komma att krävas i 
betydande omfattning.  

Under nivåer om +217 till +220 kommer grundvatten behöva sänkas lokalt 
för att kunna utföra rörläggning och anläggningsarbete. Grundvatten skall 
generellt förutsättas avrinna strax över bergytan inom avsevärda ytor under 
snösmältning och nederbördsperioder.     

6.5 LOD 
I och med att grundvattnen är nära markytan och att jorddjupet i huvudsak är 
litet, bedöms lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, svårt att 
genomföra. En lösning kan möjligen vara att markytan höjs i de områdena 
där markytan i dag är som lägst. Man måste dock beakta att dämning kan 
ske mot förekommande höga bergnivåer. Denna fråga bör utredas vidare om 
LOD övervägs.   

6.6 FÖRSLAG FÖR VIDAREUTREDNING: 
Ta fram en jordlagermodell utifrån data från sonderingar för att kunna 
bedöma lämpliga nivåer för terrasser och sedan kunna uppskatta volymer för 
schakt, fyll och bergschakt. 

Utföra en riskanalys för att bedöma vilka vibrationskänsliga konstruktioner 
som finns på närliggande fastigheter. I riskanalys förslås vilka byggnader 
som behöver besiktigas före och efter entreprenader med schakt, sprängning 
och packning. I riskanalys klargörs även var och i vilken omfattning 
vibrationsmätning bör genomföras under schakt, sprängning och packning.     

 

7 KONTROLL 

Kontroll ska utföras enligt rapport BFS 2011:10 EKS8§13-16 samt enligt 
Eurocode 7-2 kap 2.5 Kontroll. 
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1 OBJEKT 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Vaggeryds kommun utfört en geoteknisk 
undersökning inom Gärahov 1:51<4, Byarum, Vaggeryds kommun. Se Figur 
1. Området är beläget just sydost om Krängshultsvägen och just norr om byn 
Skyttabygget. Järnvägen Vaggeryd-Jönköping ligger ca 100-350 m väster 
om detaljplaneområdet. 

 
Figur 1: Aktuellt område för geoteknisk undersökning visas som svart 
figur (Hämtad från eniro.se 2018-02-08). 

2 ÄNDAMÅL 

Bakgrunden till den geotekniska undersökningen är att Vaggeryds kommun, 
ska detaljplanelägga området för att möjliggöra bostadsbebyggelse. 

Syftet med den geotekniska undersökningen är att utgöra underlag för detta 
detaljplanarbete. Denna handling är ingen bygghandling. 
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3 UNDERLAG FÖR 
UNDERSÖKNINGEN 

För planering av geotekniska fältarbeten har SGUs jordartskarta samt 
erhållet underlag från Vaggeryds kommun använts. Erhållet material från 
Vaggeryds kommun har visat aktuellt område för detaljplanarbete. 

4 UNDERLAG FÖR REDOVISNING 

Till underlag för redovisning av geotekniska undersökningar har digital 
grundkarta tillhandahållits av Vaggeryds kommun. 

5 STYRANDE DOKUMENT 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 
För standarder se Tabell 1-3. 

Tabell 1: Planering och redovisning 

Skede Standard eller annat styrande dokument 
Fältplanering SS-EN 1997-2 och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och 

SS-EN-ISO 22475-1 
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och  

SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24 

Tabell 2: Fältundersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
Trycksondering SGF Metodblad TrM (0901274) och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok  
Jord-bergsondering          SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för jord- 
                                         Bergsondering och  
                                         SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
W-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
Sticksondering                  Metodbeskrivning finns ej framtagen 

 

Tabell 3: Grundvatten 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
Installation för grundvatten- 
mätning 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Funktionskontroll av grund- 
vattenrör/portrycksmätare 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Avläsning av grundvatten- 
nivå/portryck 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
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6 ARKIVMATERIAL 

Inga tidigare geotekniska undersökningar inom området är för oss kända. 

7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

7.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 
Det undersökta området är relativt plant med nivåer på 
undersökningspunkter varierande mellan ca + 213,6 m och 227,3 m. 

Ytbeskaffenhet består av skogsväxtlighet och i mindre utsträckning av 
åkermark. 

7.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH 
KONSTRUKTIONER 

Aktuellt område är idag obebyggt. Området gränsar i söder till 
bostadsbebyggelse samt i väster och söder till väg. 
Inga uppgifter om ledningar i mark redovisas i denna MUR.  

7.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 
Enligt SGU jordartskarta, genererad från kartgenerator på www.sgu.se, 
består jorden av vittringsjord och tunt eller osammanhängande ytlager av 
vittringsjord, enligt jordartskartan. Se Figur 2. 

 
Figur 2: Svart figur avser ungefärligt läge för geoteknisk undersökning. 
Kartbild hämtad från www.sgu.se 2018-02-08. 
 

 

 

 

Tunt eller 
osammanhängande 
ytlager av vittringsjord  

Vittringsjord 
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7.4 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 
Utförda mätningar i filterförsedda grundvattenrör redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4: Avläsningar grundvattenrör 
Undersöknings
punkt 

Datum för 
mätning  

Nivå  
uppmätt 
grundvattenyta 

Djup i m under 
markyta för 
uppmätt 
grundvattenyta 

Kommentar 

W2GV 2018-01-29 +217,5 0  
W4GV 2018-01-29 +219,8 1,8 TORR 
W9GV 2018-01-29 +218,8 0,2  

 

7.5 POSITIONERING 
Inmätning samt utsättning av geotekniska sonderingspunkter har utförts med 
GPS av WSP Samhällsbyggnad i januari 2018. 

Använt koordinatsystem i plan är SWEREF 99 13 30. Använt höjdsystem är 
RH 2000. 

8 GEOTEKNISKA 
FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

WSP Sverige AB i Jönköping har i januari 2018 utfört geotekniska 
fältundersökningar för rubricerat projekt. Resultatet av undersökningarna i 
plan redovisas på ritning G-10.1–01 och i sektion på ritningarna G-10.2–01- 
G-10.2–05.  

Fältundersökningen har utförts av Håkan Eklund. 

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH 
PROVTAGNINGAR 

Tabell 3: Utförda undersökningar 
Sondering/provtagning antal typ/anmärkning 
Trycksonderingar 26  
Skruvprovtagning 17  
Sticksonderingar 14  
Jord-bergsondering 18  
W-observationer i filterrör 3  

8.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING 

Tabell 4: Kalibrering. 
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Utrustning Kalibrerat datum 
Borrvagn GEOTECH 604 2017-07-03 
CPT-spets 4922 2017-07-03 

8.3 PROVHANTERING 
Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 
1:2013 Geoteknisk fälthandbok. 

9 GEOTEKNISK 
LABORATORIEUNDERSÖKNING 

WSP Sverige AB har under februari 2018 beställt geotekniska 
laboratorieundersökningar avseende utvalda jordprover.  
Resultaten redovisas i bilaga 1. Ansvarig laboratorietekniker har varit Annelie 
Lidgren, WSP Umeå.  

9.1 KALIBRERING OCH CERTIFIERING 
WSP:s är certifierat enligt ISO 14001 samt 9001. 

9.2 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 
 

Tabell 5: Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar. 

Metod antal typ/anmärkning 
Jordartsbestämning 19  
Materialtyp och tjälfarlighetsklass 19  

 

10 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

10.1 GENERELLT 
Jordbergsonderingar har utförts i ca två tredjedelar av totala antalet 
undersökningspunkter. Bergnivån har därvid tolkats ligga relativt ytligt i 
samtliga punkter, motsvarande ca 0,6-2,6 m under rådande marknivå, 
möjligen lite djupare i någon punkt. Sjunkningen vid borrning i tolkat berg har 
i många punkter varit ojämn och berget bedöms generellt vara av måttlig 
hållfasthet, med sprickor och svaghetszoner i sin övre del.  

I punkter utan jordbergsondering kan stopp ha erhållits i fasta och/eller 
steniga jordar på högre nivå än förekommande berg.  

Inga långtidsmätningar av grundvatten eller ytvatten är kända från området. 
Redovisade grundvattennivåer utgör mätresultat från enstaka mätning.  
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VI ÄR WSP 

	

 

 

WSP Sverige AB 
   
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 
medarbetare. www.wsp.com 
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Provdatum Provtagningsredskap Sign.

2018-01-25 Skr AnL

Mtrl

typ

Tjälf

klass

W1

0,0-0,2 Mulljord Fältbenämning

0,2-0,7 Något grusig siltig sand Fältbenämning

W3

0,0-0,1 Sandig mulljord Fältbenämning

0,1-1,0 Siltig sand 3B 2 Rödbrun

1,0-2,0 Siltig finsand 3B 2 Rödbrun

W4

0,0-02 Sandig mulljord Fältbenämning

0,2-1,5 Siltig sand 3B 2 Rödbrun

W6

0,0-0,1 Sandig mulljord Fältbenämning

0,1-1,3 Siltig sand 3B 2
Rödbrun, enstaka 

rötter

W8

0,0-0,1 Vatten Fältbenämning

0,1-1,0 Torv med sandskikt Fältbenämning

1,0-2,0 Sandig silt 5A 4 Grå

2,0-2,5 Sand Fältbenämning

W9

0,0-0,4 Mulljord Fältbenämning

0,4-1,0 Finsandig silt 4A 3 Rödbrun

1,0-2,0 Grusig siltig sand 3B 2 Rödbrun

W10

0,0-0,1 Sandig mulljord Fältbenämning

0,1-0,8 Något grusig sand Fältbenämning

W11

0,0-0,2 Sandig mulljord Fältbenämning

0,2-1,0
Något mullhaltig något grusig 

siltig sand
3B 2 Brun

1,0-2,0 Något grusig siltig sand 3B 2 Brun

W12

0,0-0,1 Sandig mulljord Fältbenämning

0,1-1,1 Grusig sand 2 1 Rödbrun

Anmärkningar

10262189

Uppdragsnummer

Anl.AMA 13
Org. 

halt5)

(%)

Sektion/

borrhål 

Djup/nivå
Okulär jordartsbenämning1)

Vatten 

kvot

 w2)

(%)

Flyt

gräns

wL
3)

(%)

Fin-

jord

halt4)

(%)

Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ. Tel: 010-722 50 00

Projektnamn

Håkan

LABORATORIEUNDERSÖKNING

Byarum detaljplan

Labdatum

2018-02-14

Provtagare

 1) Jordart enl. SS-EN ISO 14688-1:2002, -2:2004

 2) Vattenkvot enl. ISO 17892-1:2014

 3) Konflytgräns enl. SIS-CEN ISO TS 17892-12:2007 Sidan 1 av 2

 4) Finjord <0,063mm enl. SS-EN 933-1:2012

5) Organisk halt kolorimeter enl. SS 027107



Provdatum Provtagningsredskap Sign.

2018-01-25 Skr AnL

Mtrl

typ

Tjälf

klass

Anmärkningar

10262189

Uppdragsnummer

Anl.AMA 13
Org. 

halt5)

(%)

Sektion/

borrhål 

Djup/nivå
Okulär jordartsbenämning1)

Vatten 

kvot

 w2)

(%)

Flyt

gräns

wL
3)

(%)

Fin-

jord

halt4)

(%)

Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ. Tel: 010-722 50 00

Projektnamn

Håkan

LABORATORIEUNDERSÖKNING

Byarum detaljplan

Labdatum

2018-02-14

Provtagare

W13

0,0-0,1 Sandig mulljord Fältbenämning

0,1-0,6 Grusig siltig sand 3B 2 Rödbrun

W14

0,0-0,1 Sandig mulljord Fältbenämning

0,1-1,5 Grusig siltig sand 3B 2 Brun

W16

0,0-0,4 Sandig mulljord Fältbenämning

0,4-0,7 Något grusig siltig sand Fältbenämning

W18

0,0-0,2 Sandig mulljord Fältbenämning

0,2-0,8 Grusig siltig sand 3B 2
Rödbrun, rötter, litet 

prov

W20

0,0-0,1 Sandig mulljord Fältbenämning

0,1-0,7 Siltig finsand 3B 2 Rödbrun

W22

0,0-0,4 Torv Fältbenämning

0,4-1,0 Finsand 2 1 Rödbrun

1,0-2,3 Siltig finsand 3B 2 Brun

W24

0,0-0,3 Sandig mulljord Fältbenämning

0,3-1,3 Grusig siltig sand 3B 2 Rödbrun

W26

0,0-0,2 Sandig mulljord Fältbenämning

0,2-1,0 Något grusig siltig sand 3B 2 Brun

1,0-2,1 Grusig siltig sand 3B 2 Rödbrun

 1) Jordart enl. SS-EN ISO 14688-1:2002, -2:2004

 2) Vattenkvot enl. ISO 17892-1:2014

 3) Konflytgräns enl. SIS-CEN ISO TS 17892-12:2007 Sidan 2 av 2

 4) Finjord <0,063mm enl. SS-EN 933-1:2012

5) Organisk halt kolorimeter enl. SS 027107



Siktanalys Projekt
15,9 % Uppdragsnummer
60,2 % Borrhål
23,9 % Djup (m)
Siltig sand Fältdatum
2 Labdatum
3B Lab.tekn
- Inkommet prov

 
 

Graderingstal d60 / d10 666 gr

Finjordshalt % 0,1-1,0
Jordart 2018-01-16
Tjälfarlighetsklass 2018-02-14Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ

Tel: 010-722 50 00

Byarum detaljplan

Grushalt % 10262189
Sandhalt % W3

Materialtyp A.Lidgren

180125906331,51611,284210,50,250,1250,063

1801259063206,320,630,20,0630,020,00630,002
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Bestämning av kornstorleksfördelning enl. SIS-CEN ISO 17892-4 2013 



Siktanalys Projekt
9,9 % Uppdragsnummer
69,1 % Borrhål
20,9 % Djup (m)
Siltig sand Fältdatum
2 Labdatum
3B Lab.tekn
- Inkommet prov

 
 

Graderingstal d60 / d10 640 gr

Finjordshalt % 0,2-1,5
Jordart 2018-01-17
Tjälfarlighetsklass 2018-02-14Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ

Tel: 010-722 50 00

Byarum detaljplan

Grushalt % 10262189
Sandhalt % W4

Materialtyp A.Lidgren

180125906331,51611,284210,50,250,1250,063

1801259063206,320,630,20,0630,020,00630,002
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Bestämning av kornstorleksfördelning enl. SIS-CEN ISO 17892-4 2013 



Siktanalys Projekt
3,9 % Uppdragsnummer
51,4 % Borrhål
44,7 % Djup (m)
Sandig silt Fältdatum
4 Labdatum
5A Lab.tekn
- Inkommet prov

 
 

Graderingstal d60 / d10 667 gr

Finjordshalt % 1,0-2,0
Jordart 2018-01-17
Tjälfarlighetsklass 2018-02-14Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ

Tel: 010-722 50 00

Byarum detaljplan

Grushalt % 10262189
Sandhalt % W8

Materialtyp A.Lidgren

180125906331,51611,284210,50,250,1250,063

1801259063206,320,630,20,0630,020,00630,002
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Bestämning av kornstorleksfördelning enl. SIS-CEN ISO 17892-4 2013 



Siktanalys Projekt
25,3 % Uppdragsnummer
53,2 % Borrhål
21,5 % Djup (m)
Grusig siltig sand Fältdatum
2 Labdatum
3B Lab.tekn
- Inkommet prov

 
 

Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ
Tel: 010-722 50 00

Byarum detaljplan

Grushalt % 10262189
Sandhalt % W13

Materialtyp A.Lidgren
Graderingstal d60 / d10 447 gr

Finjordshalt % 0,1-0,6
Jordart 2018-01-18
Tjälfarlighetsklass 2018-02-14

180125906331,51611,284210,50,250,1250,063

1801259063206,320,630,20,0630,020,00630,002
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Bestämning av kornstorleksfördelning enl. SIS-CEN ISO 17892-4 2013 



Siktanalys Projekt
28,5 % Uppdragsnummer
49,5 % Borrhål
22,0 % Djup (m)
Grusig siltig sand Fältdatum
2 Labdatum
3B Lab.tekn
- Inkommet prov

 
 

Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ
Tel: 010-722 50 00

Byarum detaljplan

Grushalt % 10262189
Sandhalt % W18

Materialtyp A.Lidgren
Graderingstal d60 / d10 388 gr

Finjordshalt % 0,2-0,8
Jordart 2018-01-25
Tjälfarlighetsklass 2018-02-14

180125906331,51611,284210,50,250,1250,063

1801259063206,320,630,20,0630,020,00630,002
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Bestämning av kornstorleksfördelning enl. SIS-CEN ISO 17892-4 2013 



Siktanalys Projekt
2,9 % Uppdragsnummer
77,9 % Borrhål
19,2 % Djup (m)
Siltig finsand Fältdatum
2 Labdatum
3B Lab.tekn
- Inkommet prov

 
 

Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ
Tel: 010-722 50 00

Byarum detaljplan

Grushalt % 10262189
Sandhalt % W22

Materialtyp A.Lidgren
Graderingstal d60 / d10 533 gr

Finjordshalt % 1,0-2,3
Jordart 2018-01-24
Tjälfarlighetsklass 2018-02-14

180125906331,51611,284210,50,250,1250,063

1801259063206,320,630,20,0630,020,00630,002
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Vaggeryds Kommun 

KONSULT 

WSP Environmental Sverige 
Box 2131 
550 02  Jönköping 
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1 SAMMANFATTNING 

En externbullerkartläggning av verksamheten vid Byarums Bruk har genomförts i syfte att redovisa 
verksamhetens nuvarande bulleremission till omgivningen. Vaggeryds kommun utreder 
bostadsmöjligheter nära industriverksamheten och behöver därför en bullerutredning som underlag till 
detaljplanen. 

Största delen av planområdet uppfyller Zon A. Bostäder som placeras inom det gula området i Bilaga 
3 uppfyller Zon B om de får tillgång till ljuddämpad sida och att byggnaderna bulleranpassas. 

2 UPPDRAG OCH BAKGRUND 

WSP Akustik har på uppdrag av Vaggeryds Kommun utfört en externbullerutredning för 
industriverksamheten Byarums Bruk i Byarum (se Figur 1). Syftet med utredningen är att beräkna 
bullerspridningen till planområdet där det planeras byggas bostäder. Verksamheten vid Byarums Bruk 
är i drift dag- och kvällstid. 

 
Figur 1. Industrianläggningens placering i landskapet.  

Utredningen består av följande punkter: 
 Närfältsmätningar av alla ljudkällor vid industrianläggningen. 
 Beräkning av källornas ljudeffektnivå. 
 Beräkningsmodell av omgivningspåverkan i 3D med hjälp av SoundPLAN version 8.0. 

Byarums Bruk 
 

Planområde 

  



 
 

 

 
10262349 •  Industribuller - Byarums bruk  | 5   

2.1 UNDERLAG 
Material som används som underlag till beräkningen: 

 Fastighetskartan, laserdata, inköpt från Metria, 2018-01-08 

 Transport- och driftuppgifter från Byarums Bruk. 

3 RIKTVÄRDEN FÖR INDUSTRIBULLER 

Riktvärdena anges i Boverkets Rapport 2015:21 Industri- och annat verksamhetsbuller vid 
planläggning och bygglovsändring av bostäder – en vägledning: 

Nedan anges de riktvärden som bör gälla vid planläggning och bygglovsprövning av 
bostadsbebyggelse i områden som påverkas av industri- och annat verksamhetsbuller. Det är den 
som ska tillämpa plan- och bygglagen som ska göra bedömningen och det kan i enskilda fall finnas 
skäl att tillämpa andra värden än de som anges i Tabell 1 och Tabell 2. Bästa möjliga ljudmiljö bör 
alltid eftersträvas. Observera att även den framtida situationen bör beaktas. Det kan alltså finnas 
anledning att göra en framåtblick som sträcker sig längre än detaljplanens genomförandetid. 

Tabell 1. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. 

 Dag 6-18, Leq [dBA] Kväll 18-22, Leq [dBA] Natt 22-6, Leq [dBA] 

Zon A* 
Bostadsbyggnader 
bör kunna 
accepteras upp till 
angivna nivåer. 

50 45 45 

Zon B 
Bostadsbyggnader 
bör kunna 
accepteras förutsatt 
att tillgång till 
ljuddämpad sida 
finns och att 
byggnaderna 
bulleranpassas. 

60 55 50 

Zon C 
Bostadsbyggnader 
bör inte accepteras. 

>60 55 50 

*För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena enligt Tabell 2. 

 

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:  

 Maximala ljudnivåer (LFmax  > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat än vid 
enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser 
begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.  

 Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller 
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot 
och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, bör värdena i tabellen 
sänkas med 5 dBA.  

 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, 
eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån 



 

 
 

 
6 | 10262349  • Industribuller - Byarums bruk 

bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta 
ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser. 

1.1 LJUDDÄMPAD SIDA 
En byggnad exponeras för buller på olika sätt. Ibland har byggnaden samma bullerexponering på 
samtliga sidor, men oftast har den en exponerad sida och en sida som är mindre bullerexponerad, det 
vill säga någon form av ljuddämpad sida. I zon B bör bostadsbyggnader ha en ljuddämpad sida där 
ljudnivåerna uppfylls utomhus vid bostadens fasad samt vid en gemensam eller privat uteplats om en 
sådan anordnas i anslutning till byggnaden.  

Tabell 2 .Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad och 
uteplats. 

 Dag 6-18, LAeq [dBA] Kväll 18-22, LAeq [dBA] Natt 22-6, LAeq [dBA] 

Ljuddämpad sida 50 45 45 

1.2 SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH VÅRDLOKALER 
 
Ljudnivåerna i Tabell 1 kan även användas vid planläggning av skolor, förskolor och vårdlokaler, dock 
bör de tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används. På skol- eller förskolegårdar är det önskvärt 
att ha en ljudnivå om högst 50 dBA (ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda för 
lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. Mer information finns i Boverkets allmänna råd (2015:1) 
om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet och i 
vägledningen ”Gör plats för barn och unga!”. 

4 EMISSIONSLJUDMÄTNING 

Ljudeffektnivån hos samtliga bullerkällor (se Figur 2 och Bilaga 1) har bestämts genom 
närfältsmätning, dvs. mätning av ljudtrycksnivån på kort avstånd från aktuella maskiner/installationer. 
Mätningarna genomfördes den 2018-01-09 av Tobias Kristensson, WSP Akustik. Därefter har 
uppmätta värden räknats om till ljudeffektnivåer för aktuell maskin/installation (se Bilaga 1). 
Mätningarna utfördes enligt Nordtest Metod NT ACOU 080. Personal från Byarums Bruk har hjälpt till 
med lokalisering och driftstyrning av bullerkällor. 

Väderförhållandena under mättillfället finns redovisade i Tabell 3. 

Tabell 3. Väder i Byarum vid mättillfället (källa SMHI). 

Datum Väder Temperatur Vindstyrka Vindriktning 
2018-01-09 Soligt -4 - -3 OC 1 m/s NV - V 
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4.1 MÄTINSTRUMENT 
Följande mätutrustning har använts vid ljudmätningar beskrivna i denna rapport: 

Tabell 4. Mätinstrument. 

Typ Tillverkare Modell Serienummer 

Ljudnivåmätare B&K  2270 3009619 
Mikrofon B&K 4189 3086744 
Kalibrator B&K 4231 2571878 

Anm. Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella referenser enligt 
WSP akustiks kvalitetssystem kvalitetssystem som uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025. 

4.2 KONTROLLPUNKTER 
Beräkningen har jämförts och kalibrerats mot 6 inmätta referenspunkter positionerade inom industrins 
verksamhetsområde. I Figur 2 visas positioner för kontrollmätning och resultaten av 
kontrollmätningarna presenteras i Tabell 6. Inmätta källor och dess placering redovisas i Figur 2 och 
Tabell 5. 

 
Figur 2. Gula hexagoner visar placering av referenspunkt 1- 6 i landskapet.  



 

 
 

 
8 | 10262349  • Industribuller - Byarums bruk 

Tabell 5. Beskrivning av bullerkällor. 

Beteckning Beskrivning 
1:1 Portöppning 
1:2 Portöppning 
1:3 Fläkt 
1:4 Portöppning 
1:5 Portöppning 
1:6 Fläkt 
1:7 Fläkt 
1:8 Ljud genom fasad  
1:9 Ljud genom fasad 

Truck:1 Handtruck 
 
Tabell 6. Inmätta och beräknade referenspunkter. 

Referenspunkt Placering Uppmätt 
värde [dBA] 

Beräknat 
värde [dBA] 

1 Mark +1,2 m 49 51 
2 Mark +1,4 m 54 53 
3 Mark +1,4 m 70 70 
4 Mark +1,4 m 52 61 
5 Mark +8,3 m 55 55 
6 Mark +1,6 m 49 61 

Avvikelser mellan uppmätta och beräknade resultat kan bero på följande: 

 Alla källor var inte i drift då referenspunktsmätningen utfördes. 

 Vindriktningen i fält stämmer inte överens med beräkningsprogrammets vindriktning. 

5 BERÄKNING 

Beräkning av industribuller1 har utförts av Tobias Kristensson, WSP Akustik med hjälp av 
datorprogrammet SoundPLAN version 8.0 enligt den gemensamma nordiska beräkningsmodellen för 
externt industribuller, DAL 32.  

Bullerkällornas ljudeffektnivåer och drifttider samt lägen på bullerkällor och beräkningspositioner utgör 
indata i beräkningsmetoden.  

Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett så kallat medvindsfall, d.v.s. vindriktning från källa 
till mottagare (±45°). I beräkningsmodellen anges den beräknade ekvivalenta ljudnivån inom ±2 dB i 
beräkningspunkter. På längre avstånd, upp till 300-500 m och för extremt ojämn terräng förväntas den 
ekvivalenta ljudnivån vara inom ±3 dB. 

Noggrannheten i en beräkning är beroende av flera faktorer. Uppgifter om drifttider/driftsförutsättningar 
som varierar under dygnet/veckan måste vara kända och tas med i beräkningsförutsättningarna. 
Källors driftstid är ansatt enligt gällande riktlinjer, dvs beräkning av ekvivalenta ljudnivåer under ”värsta 
timmen” under angiven tidsperiod (dag 6-18, kväll 18-22 eller natt 22-6).  

                                                   
1 Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: Environmental Noise from Industrial Plants, General prediction Method., Lydtekniskt laboratorium, report nr 
32; Lyngby Danmark 1982. 
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När jämförelse görs mellan beräknade och uppmätta immissionsljudnivåer, bör noteras att även ett 
uppmätt värde är behäftat med viss onoggrannhet. Meteorologiska förhållanden, hög bakgrundsnivå, 
varierande driftsförhållanden mm. är en del av grunden till denna onoggrannhet. 

6 RESULTAT 

Bullerspridningen i planområdet finns redovisad i Bilaga 2 och 3. 

Resultaten för de 4 fastigheter där ljudtrycksnivåerna beräknats vid fasad samt som frifältsvärde 
presenteras i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Beräknade ljudnivåer vid bostäder nära YTAB. 

Nr Fastighetsbeteckning Dag 6-18 [dBA] Kväll 18-22 [dBA] 

1 GÄRAHOV 1:17 44 44 

2 GÄRAHOV 1:17 34 34 

3 GÄRAHOV 1:29 38 38 

4 GÄRAHOV 1:57 31 31 

7 SLUTSATS 

Största delen av planområdet uppfyller Zon A beskrivet i Tabell 1. Bostäder som placeras inom det 
gula området i Bilaga 3 uppfyller Zon B om de får tillgång till ljuddämpad sida. 

8 BILAGOR 

Bilaga 1 - Inventering Bullerkällor 

Bilaga 2 - Industribullerkarta - Dagtid 6-18 

Bilaga 3 - Industribullerkarta - Kvällstid 18-22 
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1:67

Truck:1

1:7

1:3

1:6

1:1

1:8
1:9

1:4

1:5

1:2

Inventering
Bullerkällor

10262349 Industribuller - Byarums bruk
Tobias Kristensson
2018-01-22

Bilaga 1



Bilaga 1 Innehåll

Källa Namn Ljudeffektnivå [LwA] Sida
1:1 Portöppning 85 1
1:2 Portöppning 95 2
1:3 Fläkt 65 3
1:4 Portöppning 79 4
1:5 Portöppning 80 5
1:6 Fläkt 78 6
1:7 Fläkt 90 7
1:8 Ljud genom fasad 77 8
1:9 Ljud genom fasad 85 9
Truck:1 Handtruck 99 10



2018-01-22 Bilaga 1

1:1  Portöppning

Foto

Typ Port
Placering Fasad
Källhöjd [m] 1,6-3,7
Beräkningsfall Dag-Kväll
Drift 100%
Driftstid 6:00-22:30
Oktavband [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw [dBA] 31 53 62 68 70 79 81 78 72
Ljudeffekt Lw 
[dBA] 85 Lw'Fmax [dBA] 96

Kommentar Modellerad som areakälla

1
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2018-01-22 Bilaga 1

1:2  Portöppning

Foto

Typ Port
Placering Fasad
Källhöjd [m] 0-2,25
Beräkningsfall Dag-Kväll
Drift 100%
Driftstid 6:00-22:30
Oktavband [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw [dBA] 46 67 75 83 88 89 90 87 76
Ljudeffekt Lw 
[dBA] 95 Lw'Fmax [dBA] 106

Kommentar Modellerad som areakälla

2
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2018-01-22 Bilaga 1

1:3  Fläkt

Foto

Typ Fläkt
Placering Mark
Källhöjd [m] 1,5
Beräkningsfall Dag-Kväll
Drift 100%
Driftstid 6:00-22:30
Oktavband [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw [dBA] 28 45 55 57 57 56 54 61 50
Ljudeffekt Lw 
[dBA] 65 Lw'Fmax [dBA] 67

Kommentar

3
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2018-01-22 Bilaga 1

1:4  Portöppning

Foto

Typ Port
Placering Fasad
Källhöjd [m] 0-3,5
Beräkningsfall Dag-Kväll
Drift 100%
Driftstid 6:00-22:30
Oktavband [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw [dBA] 34 62 67 69 73 73 71 66 57
Ljudeffekt Lw 
[dBA] 79 Lw'Fmax [dBA] 84

Kommentar Modellerad som areakälla
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1:5  Portöppning

Foto

Typ Port
Placering Fasad
Källhöjd [m] 0-3,5
Beräkningsfall Dag-Kväll
Drift 100%
Driftstid 6:00-22:30
Oktavband [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw [dBA] 33 47 58 68 69 77 76 68 58
Ljudeffekt Lw 
[dBA] 80 Lw'Fmax [dBA] 97

Kommentar Modellerad som areakälla

5
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2018-01-22 Bilaga 1

1:6  Fläkt

Foto

Typ Fläkt
Placering Tak
Källhöjd [m] 1
Beräkningsfall Dag-Kväll
Drift 100%
Driftstid 6:00-22:30
Oktavband [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw [dBA] 40 59 65 63 72 74 71 67 54
Ljudeffekt Lw 
[dBA] 78 Lw'Fmax [dBA] 80

Kommentar Är sällan i drift
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2018-01-22 Bilaga 1

1:7  Fläkt

Foto

Typ Fläkt
Placering Tak
Källhöjd [m] 1
Beräkningsfall Dag-Kväll
Drift 100%
Driftstid 6:00-22:30
Oktavband [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw [dBA] 57 71 84 81 84 84 79 73 67
Ljudeffekt Lw 
[dBA] 90 Lw'Fmax [dBA] 95

Kommentar Varierar i ljudnivå, troligtvis pga slitna lager

7
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2018-01-22 Bilaga 1

1:8  Ljud genom fasad 

Foto

Typ Fasad
Placering Fasad
Källhöjd [m] -
Beräkningsfall Dag-Kväll
Drift 100%
Driftstid 6:00-22:30
Oktavband [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw [dBA] 44 56 61 69 73 72 65 61 51
Ljudeffekt Lw 
[dBA] 77 Lw'Fmax [dBA] 90

Kommentar Modellerad som areakälla
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1:9  Ljud genom fasad

Foto

Typ Fasad
Placering Fasad
Källhöjd [m] -
Beräkningsfall Dag-Kväll
Drift 100%
Driftstid 6:00-22:30
Oktavband [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw [dBA] 48 63 71 82 78 78 70 66 58
Ljudeffekt Lw 
[dBA] 85 Lw'Fmax [dBA] 97

Kommentar Modellerad som areakälla
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2018-01-22 Bilaga 1

Truck:1  Handtruck

Foto

Typ Truck
Placering Mark
Källhöjd [m] 0,3
Beräkningsfall Dag-Kväll
Drift 100%
Driftstid 6:00-22:30
Oktavband [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw [dBA] 35 49 62 77 89 94 94 94 85
Ljudeffekt Lw 
[dBA] 99 Lw'Fmax [dBA] 108

Kommentar 10 km/h

10
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Bilaga 1

WSP Akustik
Adress: Box 2131
550 02  Jönköping
Lillsjöplan 10, 553 24 Jönköping
Org nr: 556057-48 80

Vaggeryds kommun
Industribuller - Byarums bruk

Ort och datum Jönköping 2018-01-22

Handläggare

Tobias Kristensson
GranskadGranskad

Johan Andersson

Uppdragsledare

Tobias Kristensson10262349
Projektnr

Industribuller: Dagtid 6-18

Ljudnivå 1,5 m över mark

Fasadpunkter är redovisade som
frifältsvärden

Bilaga 2

Ekvivalent ljudnivå

LAeq [dB ref. 20 µPa]

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Teckenförklaring
Industrial building

Bostäder

Övriga byggnader

Planområde

Punktkälla

Areakälla

Linjekälla

Järnväg

Väg
1

57 50
1

58 51

1

59 52
Nivåtabell
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Bilaga 1

WSP Akustik
Adress: Box 2131
550 02  Jönköping
Lillsjöplan 10, 553 24 Jönköping
Org nr: 556057-48 80

Vaggeryds kommun
Industribuller - Byarums bruk

Ort och datum Jönköping 2018-01-22

Handläggare
Tobias Kristensson

GranskadGranskad

Johan Andersson

Uppdragsledare

Tobias Kristensson10262349
Projektnr

Industribuller: Kvällstid 18-22

Ljudnivå 1,5 m över mark

Fasadpunkter är redovisade som
frifältsvärden

Bilaga 3

Ekvivalent ljudnivå

LAeq [dB ref. 20 µPa]

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Teckenförklaring
Industrial building

Bostäder

Övriga byggnader

Planområde

Punktkälla

Areakälla

Linjekälla

Järnväg

Väg
1

57 50
1

58 51

1

59 52
Nivåtabell
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Sammanfattning 
Vaggeryds kommun avser att bygga nya bostäder i Byarum, Vaggeryds kommun. Med 
anledning av detta har Sweco Environment AB genomfört en naturvärdesinventering i ett 
område om ca 8,5 ha i Byarum. Syftet med inventeringen var att undersöka om det finns 
höga naturvärden i dessa områden. 

Inventeringsområdet består av blandskog, betesmark och jordbruksmark. 
Jordbruksmarken samt vissa delar av betesmarken som idag är igenvuxna har bedömts 
sakna naturvärde. Även vissa delar av blandskogen som består av uppväxande ungskog 
på tidigare avverkad mark har bedömts sakna naturvärde. Totalt har 4 naturvärdesobjekt 
avgränsats. Där utöver har tre skyddsvärda träd och en biotop, ett stenröse, identifierats 
vilket skyddas genom bestämmelserna om generellt biotopskydd.  

Objekt 1 består av relativt ung, likåldrig björk-, gran- och aspskog. I objekt 1 hittades 
blåsippa vilken är fridlyst, i övrigt identifierades inga naturvårdsarter. Mindre hackspett 
har rapporterats från närområdet och det finns spår av hackspett i objekt 1. Andelen död 
ved är dock liten i skogen och gamla, murkna träd saknas. Objekt 1 bedöms ha påtagligt 
naturvärde.  

Det kan inte uteslutas att skogsområdet i objekt 1 har betydelse för biologisk mångfald 
lokalt. Efter en översiktlig flygbildsanalys bedöms liknande skogsområden finnas i 
Byarums närområde, t.ex. ett ca 5 hektar stort blandskogsområde strax norr om 
inventeringsområdet utmed väg 815 samt blandskogsområden utmed Byarumssjön. 
Genom en sammanvägning av skogens naturvärde samt att biotopen är relativt vanlig i 
det direkta närområdet, bedöms exploatering inom objekt 1 kunna ha liten negativ 
påverkan på möjligheterna för biologisk mångfald att bevaras och utvecklas lokalt.  

Objekt 1 övergår i sumpskog med framförallt björk, objekt 2, i anslutning till betesmarken. 
Sumpskogen saknar död ved och gamla träd, och inga naturvårdsarter identifierades. 
Objekt 2 bedöms ha visst naturvärde, klass 4. Sumpskogen bedöms inte som särskilt 
bevarandevärd eller särskilt betydelsefull för biologisk mångfald lokalt.  

Betesmarken, objekt 3, är dåligt hävdad men hyser trots det många naturvårdsarter. Vid 
inventeringen identifierades nio naturvårdsarter varav flera är ängssvampar som är 
typiska för hävdade ängsmarker. Arterna indikerar att markerna är magra och att det 
tidigare förekommit hävd under en lång tid. Betesmarken har även inventerats 2004 vid 
ängs- och betesmarksinventeringen, då man hittade ett stort antal naturvårdsintressanta 
kärlväxter. Av de funna arterna på betesmarken, från fältinventeringen och ängs- och 
betesmarksinventeringen, är två rödlistade. Betesmarken bedöms ha högt naturvärde och 
bör inte exploateras utan skötas så att dess naturvärden bibehålls och utvecklas.   

I betesmarken övergår sumpskogen (objekt 2) till ett vattendråg (objekt 4) genom 
betesmarken. Vattendråget genom betesmarken har bedömts som visst naturvärde, klass 
4. Då detta fuktiga område ligger insprängt i betesmark med högt naturvärde bedöms 
området som olämpligt för exploatering.   
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1 Bakgrund 
Vaggeryds kommun har för avsikt att exploatera ett område i Byarum avsett för 
byggnation av bostäder. Som ett underlag i arbetet att ta fram en plan för detta område 
ska en naturvärdesinventering genomföras. Mot denna bakgrund har Sweco utfört en 
naturvärdesinventering på uppdrag av Vaggeryds kommun.  

2 Lokalisering 
Inventeringen omfattade ett område om ca 8,5 ha i Byarum, Vaggeryds kommun, beläget 
precis öster om samhället och Byarums bruk. Inventeringsområdets omfattning framgår 
av Figur 1.   
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Figur 1. Inventeringsområde Byarum.  
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3 Metod  
Metodiken har utgått från den metodik som använts av Kråkfot natur vid tidigare 
inventeringar i Vaggeryds kommun (Kråkfot 2015).  

Syftet med naturvärdesinventeringen (NVI) var att bedöma det aktuella områdets 
naturvärden, det vill säga områdets betydelse för biologisk mångfald, på fältnivå.  

Detta innebär att en genomgång av tillgängligt material, ortofoto m.m. genomförs innan 
fältarbetet påbörjas. Som underlag har Länsstyrelsens webb-GIS använts, där samtliga 
lager som rör natur har studerats. Även Trädportalen, Naturvårdsverkets kartverktyg 
Skyddad Natur samt Skogsstyrelsens Skogens Pärlor har använts som underlag. 
Eftersök har gjorts efter övrig litteratur, så som tidigare inventeringar i området. Därutöver 
har uttag av rödlistade och skyddade arter gjorts från Artdatabanken.  

Fältinventeringen har utförts den 19 september 2017 av Sandra Nordquist. 
Inventeringsområdet har delats in i fyra mindre delområden inom vilka naturmiljön 
bedömdes vara relativt homogen. Varje delområde tilldelades en identitet, en siffra (1-4, 
se figur 4).  

I delområdena noteras naturtyp, dominerande vegetation och naturvårdsarter (för 
definition, se kap 3.2). Eventuella negativ ingrepp så som förekomst av gödselpåverkan, 
diken, körskador eller insådd av vallväxter dokumenteras. Utöver detta noteras övriga 
saker som bedöms kunna vara av intresse eller betydelse för naturvärdesklassificering.  

Varje delområde tilldelas en naturvärdesklass enligt tabell 2. Ju högre naturvärde desto 
mer ingående beskrivs delområdet. Som ytterligare underlag och handledning för 
bedömning av naturvärde har teknisk rapport avseende svensk standard för 
naturvärdesinventering använts (SIS-TR 199001:2014). 

Vid inventeringen har även områden som omfattas av generellt biotopskydd avgränsats, 
samt särskilt skyddsvärda träd har markerats. Som underlag för vad som är ett särskilt 
skyddsvärt träd har Naturvårdsverkets åtgärdsprogram använts (Naturvårdsverket 2005). 

 
Tabell 1. Naturvärdesklasser enligt SS 199000:2014. 

NVI detaljeringsgrad medel Definition Beskrivning 

Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde Störst positiv betydelse för biologisk mångfald 

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde Stor positiv betydelse för biologisk mångfald  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde Viss positiv betydelse för biologisk mångfald 
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3.1 Avgränsningar 

Inventeringsområdet avgränsades av kund utifrån planerad exploatering samt kända 
naturvärden. Den naturvärdesinventering som gjort syftar till att göra en bedömning av 
om och i så fall var i området det finns höga naturvärden.  

Vid uttag av arter från Artdatabanken har inventeringsområdet för Byarum använts som 
avgränsningsområde. Då inventeringsområdet var relativt litet användes en extra buffert 
om 50 m runt inventeringsomrpdet för att kunna identifiera eventuella mycket artrika 
miljöer i direkt anslutning till inventeringsområdet. Ingen tidsavgränsning har använts vid 
uttag av arter från ArtDatabanken, istället värderas fyndets relevans utifrån den 
information som finns tillgänglig och kopplad till fyndet.  

3.2 Naturvårdsarter 

Naturvårdsarter har använts som ett underlag vid klassificering av ett områdets 
naturvärde. Definitionen av naturvårdsarter har hämtats från svensk standard för 
naturvärdesinventering (SS 199000:2014). Naturvårdsarter omfattar juridiskt skyddade 
arter, typiska arter, rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Typiska 
arter är arter vars förekomst indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp 
enligt EU:s art- och habitatdirektiv (Naturvårdsverket 2015).  

Som ett underlag har uttag av rödlistade och skyddsklassade arter gjorts från 
Artdatabanken. Skyddsklassning av arter sker av Artdatabanken för att skydda fynd av 
vissa känsliga arter, fynd vilka annars hade visats öppet i Artportalen. Skyddsklassningen 
berör arter som bl.a. är känsliga för förföljelse, insamling av ägg, jakt eller störning pga 
ökad besöksfrekvens.  

Det finns fem klasser varav 1 är öppen visning och 5 högsta skyddsklass, där fynd 
diffuseras till rutor om 50x50 km. Uttag av skyddsklassade arter kan bland annat göras av 
konsult som underlag vid naturvärdesinventeringar. I samband med uttaget förbinder sig 
konsulten att ej öppet sprida information av skyddsklassade arter. Observera att bara för 
att en art inte är rapporterad till Artportalen betyder inte det att arten inte finns på platsen.  

I rapporten anges rödlistade arter tillsammans med en förkortning av sin rödlistekategori. 
Se Tabell 2 nedan för sammanställning av rödlistans kategorier samt deras förkortning. 
Rödlistning innebär inte ett juridisk skydd, utan är en bedömning av en arts utdöenderisk. 
Den svenska rödlistningen utgör underlag för Naturvårdsverkets arbete med 
åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Det är en del av Sveriges miljömål att naturligt 
förekommande naturtyper och arter ska ha gynnsam bevarandestatus.  
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Tabell 2. Rödlistans kategorier. De arter som uppfyller kraven för någon av nedanstående kategorier benämns 
som rödlistade. Kategorierna CR, EN samt VU benämns även som hotade.  Källa: Artdatabanken 2015. 

Förkortning Kategori 

EX Utdöd 

RE Nationellt utdöd 

CR Akut hotad 

EN Starkt hotad 

VU Sårbar 

NT Nära hotad 

4 Resultat 

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet 

Inventeringsområdet i Byarum, Vaggeryds kommun, omfattar betesmark, jordbruksmark 
och skogsmark. Byrarum är en småort ca 3-4 km norr om Vaggeryd med bland annat 
kyrka, skola och Byarums bruk. I och kring byn finns bland annat flera trädklädda 
betesmarker, ett stort antal skyddsvärda träd på kyrkogården (Trädportalen 2017), 
jordbruksmark, villabebyggelse med trädgårdar samt skog. Inventeringsområdet är ca 8,5 
ha stort i de östra delarna av byn öster om bruket. Betesmarken är belägen i 
inventeringsområdets östra-södra del och skogsmarken är belägen i områdets västra-
norra del. En del av skogen i väster består av uppvuxet lövsly på tidigare hygge och har 
bedömts sakna naturvärde. Jordbruksmarken i inventeringsområdet består av odlad mark 
med säd som regelbundet plöjs och bedöms sakna naturvärde. I söder, väst och norr 
avgränsas inventeringsområdet av allmän väg. I söder finns även ett bostadshus. I 
nordöst angränsar området till ett tidigare hygge som idag är bevuxet med björksly, samt i 
öst-sydöst till jordbruksmark.  

4.2 Tidigare kända naturvärden och områdesskydd 

Betesmarken i inventeringsområdet har inventerats vid ängs- och 
betesmarksinventeringen (ÄoB). ÄoB-inventeringen pågick mellan 2002-2004. Sedan 
dess har ytterligare inventeringar genomförts 2007-2013 samt 2016, och framöver 
kommer ytterligare områden inventeras eller återbesökas. I Vaggeryds kommun finns 
idag 571 inventerade objekt i ängs- och betesmarksdatabasen. I Byarum församling finns 
128 objekt.  

Inventeringen visade på att betesmarken är dåligt hävdad och omfattar två naturtyper, 
silikatgräsmark och torr hed (Figur 2). Inom objektet identifierades ett bäckdråg och inga 
eller enstaka träd. I trädskiktet fanns björk, en, rosarter, rönn och salixarter. Vid denna 
inventering noterades flera hävdgynnade arter i fältskiktet, se kapitel 4.3.  
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Figur 2. Tidigare inventerat objekt vid ängs- och betesmarksinventeringen 2004 (Jordbruksverket). 
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Utanför inventeringsområdet finns det, i nära anslutning till inventeringsområdet, 
ytterligare fyra objekt från ängs- och betesmarksinventeringen. Objekten hyste vid 
inventeringen 2004 en relativt stor artrikedom. Objekten är belägna norr, söder samt strax 
öster om inventeringsområdet.  

4.3 Tidigare artfynd 

Vid ängs- och betesmarksinventeringen hittades ett relativt stort antal kärlväxter i 
betesmarken. Noterade arter redovisas nedan i tabell 4. Kärlväxterna gynnas av mager 
mark med god hävd, då de är dåliga på att konkurrera med mer snabbväxande arter som 
snabbt sprider sig på gödslad mark.  

Uttag av arter från ArtDatabanken gav endast fynd av mindre hackspett. Mindre 
hackspett trivs i lövskog med stor andel död ved, gärna i närhet till vatten. Fyndet av 
mindre hackspett gjordes 2004.  

Tabell 3. Fynd av naturvårdsarter vid tidigare inventeringen samt arter inrapporterade till 
ArtDatabanken. 

Art Lokal Naturvärde Källa 

 Blåsuga Byarum 
betesmark 

Typisk art för 
Natura 2000-
naturtypen 6270 

Ängs- och 
betesmarksinventeringen 

 Bockrot Byarum 
betesmark 

Typisk art för 
Natura 2000-
naturtypen 6270 

Ängs- och 
betesmarksinventeringen 

 Darrgräs Byarum 
betesmark 

Typisk art för 
Natura 2000-
naturtypen 6270 

Ängs- och 
betesmarksinventeringen 

 Jungfrulinarter Byarum 
betesmark 

Hävdgynnad Ängs- och 
betesmarksinventeringen 

 Ormrot Byarum 
betesmark 

Typisk art för 
Natura 2000-
naturtypen 6270 

Ängs- och 
betesmarksinventeringen 

 Prästkrage Byarum 
betesmark 

Typisk art för 
Natura 2000-
naturtypen 6270 

Ängs- och 
betesmarksinventeringen 

 Skallrearter Byarum 
betesmark 

Typisk art för 
Natura 2000-
naturtypen 6270 

Ängs- och 
betesmarksinventeringen 

 Slåttergubbe Byarum 
betesmark 

Typisk art för 
Natura 2000-
naturtypen 6270 

Ängs- och 
betesmarksinventeringen 

 Svinrot Byarum 
betesmark 

Typisk art för 
Natura 2000-
naturtypen 6270 

Ängs- och 
betesmarksinventeringen 
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 Ängsvädd Byarum 
betesmark 

Typisk art för 
Natura 2000-
naturtypen 6270 

Ängs- och 
betesmarksinventeringen 

Mindre hackspett Byarum Rödlistad som NT ArtDatabanken 

 

4.4 Naturvärdesobjekt 

Nedan beskrivs identifierade naturvärdesobjekt. I nedanstående karta har dessa objekt 
färgmarkerats med respektive naturvärdesklass i enlighet med svensk standard (SS 
199000:2014) samt numrerats 1-4. Områden som bedömts sakna naturvärde enligt 
definition i svensk standard (SS 199000:2014) har markerats med grått och numrerats A-
E. Dessa områden består av uppväxande ungskog på tidigare hygge (objekt A), åkermark 
(objekt C och D) samt igenvuxen betesmark (objekt B och E).  

Tillsammans med beskrivningen av naturvärdesobjekten finns en lista på identifierade 
naturvårdsarter. Arterna är angivna med vissa förkortningar enligt tabell nedan som 
beskriver deras status som naturvårdsart samt eventuell källa om annan än föreliggande 
inventering. 

Tabell 4. Förklaring till förkortningar av naturvårdsarter. 

Förkortning Betydelse 

ÄoB Art identifierad vid ängs- och betesmarksinventeringen (Jordbruksverket) 

F Fridlyst 

NT, VU, EN, CR Rödlistekategori upphöjt efter artnamnet. NT (nära hotad), VU (sårbar), EN (starkt 
hotad), CR (akut hotad) 

T Typisk art. Som underlag har handbok för respektive Natura 2000-naturtyp 
använts. 

S Signalart efter definition enligt Jordbruksverket (2003). 

ArtDatabanken Inrapporterad art till ArtDatabanken. 
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Figur 3. Identifierade naturvärden (objekt 1-4) vid fältinventeringen i Byarum, Vaggeryds kommun. 
Objekt A-E har bedömts sakna naturvärde.   
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Figur 4. Karta över fynd av blåsippa, skyddsvärda träd, stenröse som omfattas av generellt 
biotoskydd samt inrapporterade arter till ArtDatabanken (ett fynd).  
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Objekt 1 Blandskog vid Byarum 

Naturtyp: Skog och träd Naturvärdesklass: 3 

Biotop: Blandskog Naturvårdsarter: Blåsippa (F) 

Områdesskydd: Nej Natura 2000-naturtyp: Nej 

Motivering: Skogen bedöms ha visst biotopvärde 
och visst artvärde. Biotopvärdet baseras på att det 
finns enstaka kvaliteter så som död ved, tecken på 
födosökande hackspettar i området samt ett rikt 
buskskikt vilket är positivt för småfåglar. Artvärdet 
baseras på fyndet av blåsippa som är fridlyst. Mindre 
hackspett är rapporterad från betesmarken intill 
objektet och det är inte otänkbart att den bidragit till 
de hackade högstubbarna i skogen, dock kan fyndet 
ej föras till objektets artvärde. Sammantaget bedöms 
naturvärdet som påtagligt, klass 3.  

Beskrivning: Objektet består av blandskog mellan 
Prästgårdvägen, väg 815 och 
jordbruksmark/betesmark. Trädskiktet består av 
björk, gran, tall och rönn. Bitvis varierar dominansen 
inom små områden mellan i princip enbart björk till i 
princip enbart gran. I buskskiktet finns unga plantor 
av dessa samt av ek, och bitvis stora buskage av 
hallon samt enstaka vinbär. I fältskiktet finns bl.a. 
blåbär, lingon och blåsippa. Skogen är relativt ung 
och har gallrats. Rester av grenar från gallringen 
utgör det största tillskottet av död ved i skogen, dock 
finns även enstaka högstubbar och lågor av både 
gran och björk. I dessa finns spår av hackspett. I en 
svacka i östra delen övergår skogen till sumpskog, 
se objekt 2.  

 

 
Figur 5. Blandskog i objekt 1, vy mot norr.  
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Objekt 2 Sumpskog vid Byarum 

Naturtyp: Skog och träd Naturvärdesklass: 4 

Biotop: Sumpskog Naturvårdsarter: Inga funna 

Områdesskydd: Nej Natura 2000-naturtyp: Nej 

Motivering: Skogen bedöms ha visst biotopvärde 
och obetydligt artvärde. Biotopvärdet baseras på de 
hydrologiska förhållandena som skapar ett fuktigt 
mikroklimat och därmed variation i landskapet. 
Sumpskogar kan ofta hysa en stor artrikedom och 
mångfald. Det saknas dock tydliga socklar kring 
träden vilket annars indikerar lång trädkontinuitet, 
samt död ved och liknande element som är viktiga 
för biologisk mångfald, varför biotopvärdet endast 
bedöms som visst. Artvärdet bedöms som obetydligt 
då inga naturvårdsarter eller mer artrika förhållanden 
än vad som kan förväntas identifierades.  

Beskrivning: Objektet består av lövsumpskog i 
gränsen mellan blandskog och betesmark. 
Markförhållandena var vid besöket fuktiga till blöta. 
Inom objektet finns flera vattenfyllda fåror, dock med 
stillastående vatten och utgör ej vattendrag. 
Fuktdråget från blandskogen fortsätter söderut i 
betesmarken. Trädskiktet består av björk samt 
enstaka granar. I buskskiktet finns endast enstaka 
ungträd av björk. I fältskiktet finns framförallt 
skogsfräken. Bottenskiktet består till allra största del 
av björn- och vitmossor. Död ved och mycket gamla 
träd saknas.  

 

 
Figur 6. Sumpskog vid Byarum, objekt 2, vy mot öst.  
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Objekt 3 Betesmark vid Byarum 

Naturtyp: Ängs- och betesmark Naturvärdesklass: 2 

Biotop: Silikatgräsmark Naturvårdsarter: Gul vaxskivling (S), scharlakansröd 
vaxskivlingNT (S), blodvaxskivling (S), 
ängsvaxskivling (S), liten blåklocka (T), svartkämpar 
(T), svinrot (T), ängsvädd (T), skallrearter (ÄoB, T), 
bockrot (ÄoB, T), blåsuga (ÄoB, T), slåttergubbeVU 
(ÄoB, T), darrgräs (ÄoB, T), jungfrulin (ÄoB, T), 
prästkrage (ÄoB, T), ormrot (ÄoB, T) 

Områdesskydd: Nej Natura 2000-naturtyp: Silikatgräsmarker (6270) 

Motivering: Objektet bedöms ha påtagligt 
biotopvärde och högt artvärde. Biotopvärdet baseras 
på att betesmarken är igenväxande och delvis 
gödselpåverkad, men det finns fortfarande fina ytor 
som inte visar samma grad av igenväxning, samt att 
det finns värdeelement så som gamla, grova träd, 
närhet till fuktdråg med vattenspeglar samt 
förekomst av sten och block i solbelyst läge. 
Biotopvärdet skulle varit högt om ängen hävdats. 
Artvärdet baseras på förekomsten av nio 
naturvårdsarter vid fältinventeringen, totalt 16 
naturvårdsarter inkluderande arter från tidigare 
inventering som ej återfanns vid fältinventeringen. 
Flera av naturvårdsarterna är rödlistade. Arterna 
indikerar att det funnits en lång kontinuitet av hävd 
vilket är mycket viktigt för hävdgynnade arter. 
Hagvaxskivlingarna, utom vit vaxskivling som är mer 
kvävetålig, är typiska för magra betesmarker. 
Sammantaget bedöms naturvärdet som högt, klass 
2. 

Beskrivning: Objektet består av dåligt hävdad 
betesmark som dock hyser hävdgynnade arter. 
Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 
Trädskiktet är glest med enstaka träd av björk, sälg, 
rönn och vildapel. Tre björkar har markerats som 
jätteträd. I buskskiktet finns en och uppväxande 
plantor av gran och björk. I fältskiktet hittades bl.a. 
mindre blåklocka, rödklöver, rölleka, ängsvädd, 
åkervädd, svartkämpar och svinrot. I bottenskiktet 
hittades hagvaxskivlingarna vit vaxskivling, gul 
vaxskivling, scharlakansröd vaxskivling, 
blodvaxskivling och ängsvaxskivling. Det finns även 
en stor mängd andra svampar, bl.a. blygrå 
äggsvamp, sandäggsvamp, panterflugsvamp, 
svartkremla m.fl.  Igenväxningsgraden varierar med 
bl.a. ett litet granparti i norr och mycket högvuxna 
grässorter i västsluttning. Områden som inte längre 
kan föras till naturtypen inkluderas ej i objektet. 
Enstaka stora stenar samt ett stenröse förekommer. 
Enstaka högstubbar av björk finns med påväxt av 
björkticka och fnöskticka.  Objektet angränsar till 
fuktäng, se objekt 4. Objektet har inventerats tidigare 
vid ängs- och betesmarksinventeringen (ÄoB) 2004. 
De arter som hittades vid inventeringen 2004 
bedöms kunna finnas kvar och har förts till objektets 
artvärde.  
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Figur 7. Representativ bild av objekt 3, vy mot söder. 

 
Figur 8. Blodvaxskivling, en av många naturvårdsarter i objekt tre. 
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Objekt 4 Betesmark vid Byarum 

Naturtyp: Ängs- och betesmark Naturvärdesklass: 4 

Biotop: Trädklädd fuktäng Naturvårdsarter: Inga funna 

Områdesskydd: Nej Natura 2000-naturtyp: Nej 

Motivering: Objektet bedöms ha visst biotopvärde 
och obetydligt artvärde. Biotopvärdet baseras på att 
objektet med sina vattenspeglar och fuktiga mark 
tillför variation i landskapet. Biotopen kan utgöra en 
god grodlokal, med närhet till skog och stenrösen 
som lämplig övervintringsplats. Artvärdet baseras på 
bristen på naturvårdsarter eller en mer artrik miljö än 
vad som kan förväntas. Sammantaget bedöms 
naturvärdet som visst, klass 4. 

Beskrivning: Objektet består av en liten fuktig till blöt 
svacka i ängslandskapet. I trädskiktet finns björk. I 
buskskiktet hittas främst sly av björk, gran och vide. 
Arter som veketåg, högvuxna starrarter och odon är 
dominanta i fältskiktet samt vanliga mossor som t.ex. 
gräshaksmossa i bottenskiktet. I objektet finns 
enstaka små öppna vattenspeglar. Objektet bedöms 
utgöra en fuktäng där marken mer eller mindre är 
stadd i igenväxning. Fuktdråget utgör en fortsättning 
av sumpskogen norr om betesmarken.  

 

 
Figur 9. Blöt svacka i objekt 4 med björksly i bakgrunden, vy mot söder. 
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4.5 Artobservationer  

Noterade naturvårdsarter vid inventeringen redovisas i tabell nedan. Observera att ingen 
riktad artinventering har genomförts. Inventeringen genomfördes på hösten vilket, särskilt 
i betesmarken, kompletterar tidigare inventeringar som utförts under sommaren.  

Art Lokal Beskrivning 

Scharlakansröd vaxskivling Objekt 3 Rödlistad som NT, signalart för 
ogödslade betesmarker 

Gul vaxskivling Objekt 3 Signalart för ogödslade 
betesmarker 

Blodvaxskivling Objekt 3 Signalart för ogödslade 
betesmarker 

Ängsvaxskivling Objekt 3 Signalart för ogödslade 
betesmarker 

Liten blåklocka Objekt 3 Typisk art för Natura 2000-
naturtypen Silikatgräsmarker 
(6270) 

Svartkämpar Objekt 3 Typisk art för Natura 2000-
naturtypen Silikatgräsmarker 
(6270) 

Svinrot Objekt 3 Typisk art för Natura 2000-
naturtypen Silikatgräsmarker 
(6270) 

Ängsvädd Objekt 3 Typisk art för Natura 2000-
naturtypen Silikatgräsmarker 
(6270) 

Blåsippa Objekt 1 Fridlyst 
 

4.6 Övrigt 

Vid inventeringen identifierades en biotop som omfattas av bestämmelserna om generellt 
biotopskydd enligt 7 kap 11 b miljöbalken. Där utöver observerades tre björkar som 
bedöms vara skyddsvärda enligt Naturvårdsverkets definition (Naturvårdsverket 2004). 
Objekten redovisas i Tabell 5 nedan. 
Tabell 5. Biotoper som omfattas av generellt biotopskydd samt skyddsvärda träd. 

Objekt ID Objektstyp Beskrivning Lokal 

GB1 Generellt biotopskydd Stenröse i 
odlingslandskap 

Objekt 3 

ST1 Skyddsvärt träd Jättebjörk Objekt 3 

ST2 Skyddsvärt träd Jättebjörk Objekt 3 
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Objekt ID Objektstyp Beskrivning Lokal 

ST3 Skyddsvärt träd Jättebjörk Objekt 3 

5 Samlad bedömning och förslag till skyddsåtgärder 
Det högsta naturvärdet utgörs av betesmarken (objekt 3) som består av Natura 2000-
naturtypen Silikatgräsmarker, vilket är den vanligaste betesmarksbiotopen i Sverige. 
Biotopens areal minskar dock och den har inte gynnsam bevarandestatus. Anledningen 
till detta är framförallt nedläggningar och rationaliseringar inom jordbruket. Utebliven hävd 
är det största hotet mot naturtypen, men även markexploatering, gödsling, kvävenedfall, 
kraftig röjning av träd och buskar, överbete m.m. utgör hot mot biotopen. Betesmarken 
har inte betats ordentligt på lång tid, men trots detta lever hävdgynnade arter kvar vilket 
är mycket positivt. Två av arterna, scharlakansröd vaxskivling (noterad vid 
fältinventeringen) samt slåttergubbe (fynd från ängs- och betesmarksinventeringen 2004),  
är rödlistade vilket innebär att arterna inte har en gynnsam bevarandestatus och att 
arterna minskar på populationsnivå. Avseende svampar har arealen lämpliga gräsmarker 
för ängssvampar minskat mycket dramatiskt.   

I Byarum, såväl i själva småorten som i Byarums socken, finns flera identifierande 
betesmarker och ängar från ängs- och betesmarksinventeringen. Närhet till ett varierande 
landskap med skogsmiljöer, vattenmiljöer och artrika betesmarker och ängar är mycket 
positiv för betesmarken inom inventeringsområdet. Närheten till dessa miljöer möjliggör 
utbyte av arter och individer mellan olika områden vilket ökar chanserna för biologisk 
mångfald att bevaras och utvecklas.  

Sammantaget bedöms betesmarken (objekt 3) som bevarandevärd. Exploatering i detta 
område bedöms ha påtagligt negativ effekt på biologisk mångfald. För att bevara och 
utveckla områdets naturvärde måste marken hävdas genom bete, lämpligen växelbete av 
olika djurslag. Även slåtter där det slagna höet avlägsnas från ängen vore en lämplig 
skötselåtgärd.  

Objekt 1, blandskogen, hyser flera biotopkvaliteter samt blåsippa vilken är fridlyst, och 
bedöms ha påtagligt naturvärde. Från gränsen mellan jordbruksmark och betesmark strax 
utanför inventeringsområdet finns rapport om mindre hackspett, vilken är rödlistad. 
Hackspetten trivs i skogar med stor andel lövträd och gott om död ved och murkna träd. 
Fyndplatsen som arten är rapporterad från är inte ett typiskt habitat för arten. Arten 
påträffades ej vid fältinventeringen och inga bohål i träd observerades i skogsområdet 
(objekt 1 och 2 samt objekt A). På död ved i objekt 1 finns dock spår av födosökande 
hackspett av ej identifierad art. Andelen död ved är dock liten i skogen och gamla, 
murkna träd saknas.  

Det kan inte uteslutas att exploatering i objekt 1 kan ha en effekt på den lokala biologiska 
mångfalden. Efter en översiktlig flygbildsanalys bedöms dock liknande skogsområden 
finnas i Byarums närområde, t.ex. ett ca 5 hektar stort blandskogsområde strax norr om 
inventeringsområdet utmed väg 815 samt blandskogsområden utmed Byarumssjön. Med 
anledning av skogens naturvärde samt att biotopen är relativt vanlig i det direkta 
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närområdet, bedöms exploatering inom objekt 1 kunna ha liten negativ påverkan på 
möjligheterna för biologisk mångfald att bevaras och utvecklas lokalt. 

Sumpskogar är ofta särskilt bra biotoper för mindre hackspett om de lämnats till fri 
utveckling och därmed hyser en stor andel död ved. Sumpskogen i Byarum, objekt 2, 
saknar död ved och är av ung ålder. Sumpskogen bedöms inte som särskilt 
bevarandevärd eller betydelsefull för biologisk mångfald lokalt.  

Avseende objekt 4 hyser biotopen vissa biotopkvaliteter som också gynnar den 
omkringliggande betesmarken. Biotopkvaliteterna baseras på de hydrologiska 
förutsättningar som skapar en gynnsam miljö för vattenälskande kärlväxter samt för 
groddjur. Området i sig självt saknar höga värden på grund av brist på naturvårdsarter 
samt begynnande igenväxning men bidrar med variation i landskapet. Med anledning av 
att området är relativt litet och ligger insprängt i betesmark med högt naturvärde 
rekommenderas att området undantas från exploatering. Liksom objekt 3 bör objekt 4 
hävdas genom bete eller slåtter för att naturvärdet ska bestå och utvecklas.  

Av de vid inventeringen observerade arterna är det endast blåsippa som är formellt 
skyddad genom fridlysning. Blåsippa förekom relativt frekvent i ett område i västra delen 
av objekt 1. Bland de inrapporterade arterna till Artportalen finns endast mindre 
hackspett. Med avseende på den miljö som avses exploateras bedöms den negativa 
effekten på denna art som liten eller försumbar. 
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Markupplåtelseavtal gång- och cykelväg 
Skillingaryd – badplatsen vid Linnesjön, dnr KS 
2007/394 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna markupplåtelseavtalen mellan Vaggeryds kommun och 
privata fastighetsägare gällande gång- och cykelväg Skillingaryd – 
badplatsen vid Linnesjön. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En förstudie för anläggande av GC-väg mellan Skillingaryd och 
Tofteryd sammanställdes i mars 2004.  
 
Kommunstyrelsen gav tekniska utskottet i uppdrag att starta fördjupad 
projektering och uppta nödvändiga förhandlingar om markinlösen i 
syfte att bygga cykelvägen Skillingaryd – Tofteryd i november 2011. 
 
Försvarsmakten yttrade sig på kommunens ansökan om nybyggnation 
av gång- och cykelväg, Skillingaryd – Tallnäs, januari 2016. 
Försvarsmakten redogjorde kraven för att undvika konflikten med 
Skillingaryds skjutfält som är ett område av riksintresse för 
totalförsvarets militära del. Ansökningshandlingen accepterades inte i 
sin dåvarande utformning eftersom gång- och cykelvägen skulle 
generera en konflikt med riksintresset. 
 
Tekniska kontoret och Fortifikationsverket har gemensamt omarbetat 
utformningen för gång- och cykelvägen för att undvika konflikt med 
riksintresset. Markupplåtelseavtal i form av partiell nyttjanderätt har 
genomarbetats av parterna. Därefter har avtal med övriga markägare 
tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag från ungdomsrådet från 2007-11-26, dnr KS 2007/394. 
Kommunfullmäktige remitterar 2008-01-28 §12 förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunledningskontoret remitterar 2008-02-06 förslaget till tekniska 
utskottet för yttrande. 
Tekniska utskottet lämnar yttrande på förslaget 2008-03-19 §44. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2008-04-23 §89 att avslå 
förslaget. 
Kommunstyrelsen föreslår 2008-05-07 § 82 att avslå förslaget. 
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Kommunfullmäktige beslutar 2008-05-26 §44 att cykelväg till 
Linneryd ska prioriteras under innevarande mandatperiod. 
Tekniska utskottet beslutar 2008-06-18 §85 att uppdra till tekniska 
kontoret att ta fram en kostnadskalkyl. 
Tekniska utskottet beslutar 2009-10-21 §103 att överlämna ett svar 
från Fortifikationsverket till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-01-13 §10 att skicka en skrivelse till 
Fortifikationsverket. 
Skrivelse skickas till Fortifikationsverket 2010-05-20. 
Svar på skrivelse inkommer från Fortifikationsverket 2010-07-02. 
Tekniska utskottet beslutar 2012-03-27 §31 att genomföra byggnation 
mellan väg 650 och badplatsen vid Linnesjön. 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-23 §253 att starta en fördjupad 
projektering med förhandlingar om markinlösen i syfte att bygga 
cykelvägen Skillingaryd-Tofteryd. 
Projekteringsrapport inkommen 2009-03-20. 
Remiss skickas till försvarsmakten angående byggnationen av GC-väg 
Skillingaryd-Tallnäs 2015-10-23. 
Yttrande från Försvarsmakten inkom 2016-01-22. 
Offert på arkeologisk utgrävning inkommer 2016-03-01. 
Förfrågan om arkeologisk utgrävning skickas till Fortifikationsverket 
2016-05-25. 
Svar på Försvarsmaktens yttrande skickas 2016-08-18. 
Beslut om arkeologisk utgrävning inkommer från Länsstyrelsen 2016-
08-26. 
Brev skickas till berörda fastighetsägare 2016-09-06. 
Yttrande över nybyggnation av gång- och cykelväg Skillingaryd-
Tallnäs inkommer från Försvarsmakten 2016-09-13. 
Förfrågan till Försvarsmakten om samarbete kring anläggandet av 
GC-vägen skickas 2016-10-05. 
Avtal om partiell nyttjanderätt med Fortifikationsverket upprättades 
2017-11-15. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Diarium 
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Uttag av fonderade medel, dnr TU 2018/040. 
 
Förslag till beslut 
Begära beslut om ett ianspråktagande av fonderade medel, 600 tkr, med 
avsikten att minska det negativa resultatet för vinterväghållning som 
kommer att påverkar hela tekniska utskottets bokslut 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Insatserna för vinterväghållningen under de första månaderna av 2018 
varit ganska betydande på grund av rådande väder med omfattande 
snöfall. Detta kommer att medföra att budgeten för 2018 inte kommer att 
kunna hållas. I förväntningarna ligger också att kommande vinter 
kommer att kräva insatser. För att minska den negativa effekten för 
tekniska utskottets bokslut för 2018 föreslås att ett fonduttag genomförs. 
 
Tekniska utskottet har fonderat 6 379 tkr utifrån tidigare års resultat inom 
de skattefinansierade verksamheterna. 
 
Regler för fonduttag: 
Det huvudsakliga syftet med nämndernas resultatfonder är att möjliggöra 
ett långsiktigt hållbart ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt 
förändrade förutsättningar kan överbryggas. Nämnd bör därför sträva 
efter att ha resultatfonden på en nivå som kan motiveras utifrån 
verksamheten och de förutsättningar under vilken nämnden verkar och 
därmed speglar den enskilda nämndens specifika riskbild den s.k. 
”nämndrisken”. Kommunen centralt tar ansvar för risker därutöver dvs. 
”kommunrisker”. 
– Uttag från resultatfonder får en resultatpåverkande effekt för hela 
kommunen. Innan beslut om uttag ur fonder beviljas ska värdering göras 
mot kommunens sammantagna resultatprognos. I de fall en aktuell 
resultatprognos visar negativ avvikelse mot kommunfullmäktiges 
finansiella mål får uttag inte göras ur resultatfonderna utan att först 
beredas i budgetberedningen. 
– Ett enskilt år får uttagen uppgå till högst 10 % av resultatfondens 
behållning. Vissa fonder hanteras utanför denna restriktion. 
– Ackumulerade resultatfonder uppräknas inte årligen för inflation. 
– Beslut om ianspråktagande av medel ur resultatfond tas tidigast efter 
kommunens första budgetuppföljning i maj. 
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Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 160 om programbudget för 2018, 
dnr KS 2017/012. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten  
Teknisk chef 
Diariet 
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Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag – 
Strategisk plan och budget 2018-2020, dnr TU 
2017/109. 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna resursfördelningsmodellen för 
driftmedel inom de tekniska verksamheterna gällande de skattefinansierade 
verksamheterna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I Strategisk plan och budget 2018-2020 gav Kommunfullmäktige uppdraget 
att arbeta fram en resursfördelningsmodell för teknisk verksamhet. 
 
Den tekniska verksamheten påverkas på flera sätt av de satsningar som görs 
i kommunen utifrån Kommunfullmäktiges övergripande mål. Satsningarna 
innebär bland annat en utbyggnad av den kommunala gatu- och vägnätet 
samt och gång- och cykelbanenätet. I förlängningen innebär det förutom 
själva investeringskostnaden högre driftskostnader. Kapitaltjänstkostnaderna 
för investeringar kompenseras ansvarig nämnd med undantag för 
investeringar i effektiviseringssyfte. 
 
Det är därför viktigt att hitta en modell som säkerställer god ekonomisk 
hushållning för den tekniska verksamheten. Det vill säga en modell som ger 
förutsättningar för att drift- och underhålla både nya och gamla tillgångar i 
kommunen. 
 
Resursfördelningsmodell 
Den framtagna resursfördelningsmodellen bygger på kommunens 
geografiska informationssystem (GIS) som är ett datorbaserat system för att 
samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. I systemet läggs 
t.ex. nya eller ombyggda vägar, grönytor etc. in efter genomförd inmätning. 
I kartan skapas teman (ytor) med beskrivning av nivån för drift och skötsel. 
Ett klassningssystem för ytorna. Utifrån GIS-kartan kan respektive tema 
(yta) tas fram och mätas. 
 
För att få ut kostnaderna inom respektive tema används en faktisk 
medelkostnad (från bokslut) från de senaste 3 åren, exkl. kapitaltjänst. 
 
Modellen innebär att kostnaderna regleras efterhand utifrån historiska 
kostnader. Tidigare har begäran om driftmedel gjorts inför expansion av 
kommunala allmänna gröna, blåa och gråa infrastrukturen. Utfallet för att 
klara ökade driftkostnader vid expansion har varierat över tid och medfört 
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icke synliggjorda besparingskrav på de tekniska verksamheterna. Då 
kommunen är inne i en mycket expansiv fas med pågående och planerade 
volymökningar får det en stor påverkan på den tekniska verksamhetens 
ekonomiska förutsättningar. 
 
Uträkningsexempel: 
Ett kartuttag ger 1000 enheter för 2018.  
Nytt kartuttag ger 1010 enheter för 2019. 
Medelkostnad 100 kr/enhet faktisk medelkostnad (bokslut) under 3 år exkl. 
kapitaltjänst. 
Resursfördelning + 10 enheter x 100 kr = + 1000 kr i driftbudget 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 160 om programbudget för 2018, dnr 
KS 2017/012. Sidan 12 i programbudgeten. 
Tekniska utskottets beslut 2018-01-23 § 15 om att godkänna förslag till 
resursfördelningsmodell. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Ekonomichef 
Diariet 
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Exploatering av industriområde LogPoint South 
Sweden/Stigamo etapp 2 avvattning 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet startbesked för södra delen  
(etapp 2) av exploateringsområde LogPoint South Sweden/Stigamo längs 
E4:an ner till riksväg 30, för åtgärder kopplade till avvattning i ett 
förberedande syfte. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I norra kommundelen vid Södra Stigamo by inom LogPoint South Sweden 
geografiska marknadsföringsområde har Vaggeryds kommun tagit fram ett 
område för verksamhetsetableringar. I samverkan mellan Vaggeryds 
kommun och Södra Munksjön utvecklings AB bedrivs ett gemensamt 
utvecklings- och marknadsföringsarbete för LogPoint South Sweden.  
 
Under hela 2017 har norra området iordningsställts för att möjliggöra 
verksamhetsetableringar. Området har försetts med gata, bredband, 
elförsörjning, avvattningssystem, terrasserade tomtytor, vatten- och avlopp, 
m.m. Det återstår en mindre insatts till våren på det norra området innan 
entreprenaden avslutas. Markentreprenaden har varit besvärlig utifrån 
materialtyp och dess vattenkvot. Förfrågningar angående markköp har varit 
i omlopp under hela 2017.   
 
Tekniska kontoret gavs i uppdrag att påbörja arbetet med södra delen av 
området, från norra delen längs E4:an ner till riksväg 30 av 
kommunstyrelsen i april 2016. Tekniska kontoret har med hjälp av Sweco 
tagit fram underlag för upphandling med åtgärder kopplade till avvattning i 
ett förberedande syfte för fortsatt exploatering av Stigamo etapp 2. Aktuellt 
område har en totalyta på ca 170 ha exkl. det norra området. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 §64, dnr KS 2015/311 
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2018-01-11 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-01-24, § 005 
 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenth Williamsson (S) och Lennart Karlsson (-) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Utredning – Budgetavvikelse Vattenverk 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner utredningsrapporten ”Utredning 
budgetavvikelse vattenverk” 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören fick 2017-08-16 i uppdrag av kommunstyrelsen att 
utreda och belysa ärendets hantering avseende budgetavvikelse 
vattenverket. Både internt i tekniska förvaltningen och externt mot berörda 
konsulter och annan expertis. Syftet var att säkerställa kvalitet och 
kostnadseffektivitet och att politiken i ett tidigare skede får rätt underlag för 
ställningstagandet.” 
 
I uppdraget till kommundirektör ingår också att till kommunstyrelsen 
återkomma med förslag för att undvika liknande avvikelser i framtiden. 
 
Utredningen har efter beställning genomförts av WSP Samhällsbyggnad i 
Jönköping. 
 
Att låta en utomstående analysera genomförd upphandling av vattenverket 
har varit lärorikt och medfört förbättrad förståelse för upphandlingens alla 
delar.  
 
Det är svårt att nå exakthet mellan första begäran i en budgetprocess och 
kostnaden för färdigbyggd anläggning, eftersom den första uppskattade 
kostnaden utgår från erfarenhetsutbyte. Detta medför att första 
kostnadsindikationen är gamla uppgifter från redan byggda anläggningar. 
En större uppräkning av kostnaderna borde användas på kända historiska 
anläggningar.  
 
Att veta vilka delar som ingår i angiven kostnader är viktigt. Likvärdigheten 
i kostnaden för olika byggda anläggningar har stor betydelse. Är det 
byggkostnad, byggkostnad inkl. förstudie, total byggkostnad inkl. 
byggherrekostnader osv. Ofta är det byggkostnaden exkl. tilläggsarbeten 
som är en allmänt känd kostnad, alltså själva anbudet för byggnation. 
Materialval har betydelse för kostnadsnivån. 
 
 
 
                                                                                                   fort. 
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Rådande konjunktur och avsaknad av konkurrens har den enskilt största 
prispåverkan på anbudet. I praktiken ska man vara restriktiv med att ställa 
höga upphandlingskrav när marknaden är begränsad i en högkonjunktur. Att 
förutspå rådande marknadsläge några år innan byggnation genomförs kan 
vara svårt. Kommunens budgetprocess kräver framförhållning. I större 
projekt kan projektorganisationen förstärkas med fristående sakkunnig 
person med helhetssyn utifrån kostnader och målsättning för bättre 
förståelse av slutkostnad.  
 
Syftet att få anläggningen säkerhetsklassad är att få hjälp att skydda 
anläggningen vid större hot och att inte sprida känslig information 
(vattenverkets styrning, process och uppbyggnad) utanför vår kontroll. 
Avsikten var att skydda våra abonnenter från större attentat, vi har en möjlig 
målpunkt genom försvarets anläggningar i kommunen. I och med 
prekvalificeringsupphandlingen fick endast antagna anbudslämnare 
tillgången till känslig information. Vid ett öppet förfarande sprids alla 
handlingar och ritningar utan någon selektering utanför vår kontroll. Att 
efter upphandlingen begära anläggningen säkerhetsklassad skulle vara 
ganska omotiverat. Vår bedömning var att kvalificerade anbudslämnare som 
också bygger denna typ av anläggningar inte har någon vinning av att lämna 
känslig information vidare. I praktiken lämnar vi aldrig ut några handlingar 
som ingående beskriver ett vattenverk vid en begäran. 
 
Beslutsunderlag 
Utredningsrapport ”Utredning budgetavvikelse vattenverk”. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-01 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 048 
 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall redogör för ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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Utredning- Budgetavvikelse Vattenverk 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utredningsrapporten ”Utredning 
budgetavvikelse vattenverk” 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören fick 2017-08-16 i uppdrag av kommunstyrelsen att 
utreda och belysa ärendets hantering avseende budgetavvikelse 
vattenverket. Både internt i tekniska förvaltningen och externt mot berörda 
konsulter och annan expertis. Syftet var att säkerställa kvalitet och 
kostnadseffektivitet och att politiken i ett tidigare skede får rätt underlag för 
ställningstagandet.” 
 
I uppdraget till kommundirektör ingår också att till kommunstyrelsen 
återkomma med förslag för att undvika liknande avvikelser i framtiden. 
 
Utredningen har efter beställning genomförts av WSP Samhällsbyggnad i 
Jönköping. 
 
Att låta en utomstående analysera genomförd upphandling av vattenverket 
har varit lärorikt och medfört förbättrad förståelse för upphandlingens alla 
delar.  
 
Det är svårt att nå exakthet mellan första begäran i en budgetprocess och 
kostnaden för färdigbyggd anläggning, eftersom den första uppskattade 
kostnaden utgår från erfarenhetsutbyte. Detta medför att första 
kostnadsindikationen är gamla uppgifter från redan byggda anläggningar. 
En större uppräkning av kostnaderna borde användas på kända historiska 
anläggningar.  
 
Att veta vilka delar som ingår i angiven kostnader är viktigt. Likvärdigheten 
i kostnaden för olika byggda anläggningar har stor betydelse. Är det 
byggkostnad, byggkostnad inkl. förstudie, total byggkostnad inkl. 
byggherrekostnader osv. Ofta är det byggkostnaden exkl. tilläggsarbeten 
som är en allmänt känd kostnad, alltså själva anbudet för byggnation. 
Materialval har betydelse för kostnadsnivån. 
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Rådande konjunktur och avsaknad av konkurrens har den enskilt största 
prispåverkan på anbudet. I praktiken ska man vara restriktiv med att ställa 
höga upphandlingskrav när marknaden är begränsad i en högkonjunktur. Att 
förutspå rådande marknadsläge några år innan byggnation genomförs kan 
vara svårt. Kommunens budgetprocess kräver framförhållning. I större 
projekt kan projektorganisationen förstärkas med fristående sakkunnig 
person med helhetssyn utifrån kostnader och målsättning för bättre 
förståelse av slutkostnad.  
 
Syftet att få anläggningen säkerhetsklassad är att få hjälp att skydda 
anläggningen vid större hot och att inte sprida känslig information 
(vattenverkets styrning, process och uppbyggnad) utanför vår kontroll. 
Avsikten var att skydda våra abonnenter från större attentat, vi har en möjlig 
målpunkt genom försvarets anläggningar i kommunen. I och med 
prekvalificeringsupphandlingen fick endast antagna anbudslämnare 
tillgången till känslig information. Vid ett öppet förfarande sprids alla 
handlingar och ritningar utan någon selektering utanför vår kontroll. Att 
efter upphandlingen begära anläggningen säkerhetsklassad skulle vara 
ganska omotiverat. Vår bedömning var att kvalificerade anbudslämnare som 
också bygger denna typ av anläggningar inte har någon vinning av att lämna 
känslig information vidare. I praktiken lämnar vi aldrig ut några handlingar 
som ingående beskriver ett vattenverk vid en begäran. 
 
Beslutsunderlag 
Utredningsrapport ”Utredning budgetavvikelse vattenverk”. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-01 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Kommundirektör Annika Hedvall redogör för ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan godkänna 
kommunledningskontorets utredningsrapport om budgetavvikelse 
vattenverk och finner det bifallet. 
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1 INLEDNING 

Denna rapport ”Utredning budgetavvikelse vattenverk” är upprättad av WSP 
Samhällsbyggnad Jönköping på uppdrag av Vaggeryds kommun, 
kommundirektör Annika Hedvall föranlett av ett beslut i kommunstyrelsen. 
Beslutets lydelse, se nedan. 

”Kommundirektören ges i uppdrag att utreda och belysa ärendets hantering. 
Både internt i tekniska förvaltningen och externt mot berörda konsulter och 
annan expertis. 

Syftet är att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet och att politiken i ett 
tidigare skede får rätt underlag för ställningstagandet.” 

I uppdraget till kommundirektör ingår också att till kommunstyrelsen 
återkomma med förslag för att undvika liknande avvikelser i framtiden.  

Denna utredningsrapports syfte är att belysa och besvara frågorna. 

2 BAKGRUND 

Denna rapport bygger på intervjuer med de olika parterna som varit delaktiga 
i projektet både på beställarsidan och konsultsidan. 

Bakgrunden är att i sent skede, när anbud kommit in, visade det sig att de 
översteg budgetramarna med 17 Mkr mot en beräknad förväntad kostnad om 
35 Mkr. Dvs nästan halva budgetnivån i överskridande. 

Frågan om behovet av att bygga ett vattenverk är gammal och första gången 
det mer konkret var på tal var 2006 då problemen med avsättningar i 
ledningarna började göra sig allt mer påminda. Investeringskostnaden 
uppskattades då till 12 Mkr. Kapaciteten bedömdes då till 3000 m3/dygn = 
125 m3/h = 35 l/s. Dvs samma storlek som nu projekterat verk som har  
utvecklad process. 

En indexuppräkning till 2017 års penningvärde med KPI skulle ge + 13,8 %, 
dvs ca 14 Mkr i bedömd kostnad. 

Byggprisindex och byggkostnadsindex är andra index om ger en mer 
rättvisande bild av hur byggkostnaderna utvecklats, vilket vi återkommer till 
under kapitel 3 nedan. 

Konsult för projekteringen av vattenverket har varit Sweco i Jönköping. 

I den förstudie/systemhandling som gjordes först uppskattades kostnaden till 
att ligga i ett spann 30 - 40 Mkr. 
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3 BUDGETPROCESSEN 

En genomgång av budgetprocessen vid en större investering i en kommun 
följer normalt en arbetsgång enligt nedan. 

1. Ett behov av en investering identifieras och en idé om vad som 
behöver byggas eller tillskapas klargörs. En kostnad härför 
uppskattas. Tidsrymden härför kanske normalt är allt från en månad 
till ett år beroende på hur komplext behovet är. 

2. Medel tilldelas i en budgetberedning. Budgetberedningen arbetar i 4-
års planer normalt. Detta resulterar att en budget fastställs för 
projektet. Detta kan således ta allt mellan 1-60 månader. 

3. Först nu går det att i mera detalj påbörja projektering och 
dimensionering, ta fram förfrågningsunderlag och få fram underlag 
att göra kalkyler på, dvs i slutet av denna fas kan en detaljerad 
uppskattad kalkylkostnad fås fram som kontrolleras mot ursprunglig 
uppskattad budget. Denna fas kan ofta ta mellan 3-12 månader. 

4. I vissa projekt kan det behöva nya äskanden om investeringsmedel 
baserat på kalkylen. 
Alternativt beslut om igångsättning baserat på kalkylkostnaden som 
då bedöms inrymmas i budgeten. 

5. Upphandling genomförs, dvs förfrågan går ut på räkning och anbud 
kommer in. Denna tid kan vara mellan 1-4 månader beroende på 
objektets storlek. 

6. Utvärdering och tilldelning om dessa inryms i anslagna medel 
genomförs. Detta tar ca en månad normalt.  

7. Därefter följer byggstart och genomförande. Detta kan ta, ofta mellan 
6-24 månader. 

Det är först då som slutkostnaden blir känd i sin helhet. 

Av figuren nedan som beskriver den kommunala beslutsprocessen 
framgår att det kan gå ganska lång tid från att den första 
budgetuppskattningen görs till projektet är genomfört och slutkostnaden 
blir känd. 
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Den första kostnadsuppskattning som görs baseras oftast på erfarenhets-
värden från någon liknande anläggning som är byggd i den egna kommunen 
eller i någon annan kommun som man har kännedom om och kan få 
uppgifter om.  

Redan där kan noteras att det är en relativt gammal uppgift man relaterar till. 
Kunskapen om vanligt förekommande arbeten som gator och ledningar eller 
kontorsfastigheter eller liknande har man en bra kunskap om i kommunerna. 

När det gäller sällan återkommande investeringar som vattenverk eller 
reningsverk har man svårare att få bra erfarenhetsvärden. Det görs oftast 
bara en gång per tjänstemannageneration och kommun. 

Vidare har viljan att få igång en byggnation en tendens att ge en lägre 
kalkylerad kostnadsnivå, i synnerhet om behovet är stort. 

En investeringsbudget säkras normalt inte mot inflation över tiden. 
Världsmarknadspriser på olja och stål har ofta en stor inverkan, även när 
övrig kostnadsökning är låg. 

En stor och kanske den mest svårbedömda kalkylpåverkan är det rådande 
marknadsläget när förfrågan går ut. Hur var det när referensobjektet 
upphandlades som den första budgetuppskattnigen ofta bygger på? 

Hur är det om 3 - 4 år då vi ska gå ut med detta objekt på förfrågan? 

Marknadsläget har stor inverkan, kanske upp till 30 % är inte ovanligt, det är 
bara 15 % upp eller ner mot ett normalt kalkylpris. 

Det är såldes inte det lättaste att få en första kostnadsuppskattning att hålla 
hela vägen. Man måste acceptera att den revideras allt eftersom mer fakta 
tillkommer, vilket är det naturliga. 

Åter till frågan om kostnadsutvecklingen för byggnation i Sverige. Om vi ser 
på de index som finns så har vi som nämnts ovan konsumentprisindex KPI. 

KPI är en sammanvägning av prisutvecklingen och kostnadsläget för 
privatpersoner i Sverige och ger ett mått på penningvärdets utveckling över 
tiden. 

Ett index som bättre beskriver hur byggnadspriserna utvecklats är 
Byggnadsprisindex (BPI) med avdrag för bidrag. Bidragen varierar kraftigt 
mellan åren vilket bidrar till variationer i byggnadsprisindex.  

Byggnadsprisindex mäter prisförändringar från ett byggherreperspektiv när 
det gäller uppförande av bostadshus, rensat från kvalitetsförändringar och 
regionala skillnader. Det är priset för den färdiga produkten som mäts, det vill 
säga priset inkluderar vinst och produktivitet.  

Byggnadspriset utgörs av kostnader för byggnadsarbeten, 
anslutningsavgifter för el och fjärrvärme, kabel-tv och bredband. Priset 
inkluderar även byggherrekostnader, såsom kostnader för administration, 
projekteringskostnader, räntekostnader och mervärdesskatt.  

BPI beräknas för två olika typer: BPI för flerbostadshus och BPI för 
gruppbyggda småhus. Vi har sett på BPI för flerbostadshus. 

Index 1992 = 100 Källa: SCB.  
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En annan statistik som ger en indikation om kostnadsökningen är 
kvadratmeterkostnaden för bostadskostnad/lägenhetsarea för nybyggda 
ordinära flerbostadshus, kr efter region. Källa: SCB.  

Om man räknar om kostnadsökningen/kvadratmeter till en procentuell ökning 
kan man jämföra mot den allmänna prisökningen KPI och BPI. 

Av tabell och diagram nedan framgår att byggkostnaderna ökat betydligt mer 
än andra kostnader i landet de sista 15 åren. Vi har lagt in dem tillsammans 
med KPI som en jämförelse i diagrammet. 

Byggnadsprisindex (BPI) med avdrag för bidrag* samt KPI 
* Bidragen varierar kraftigt mellan åren vilket bidrar till variationerna i byggnadsprisindex 
Index 1992=100 
Källa: SCB 
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Som framgår av tabellen ovan baserades den första kostnadsuppskattningen 
från 2006 på en prisnivå, kanske från 2004 då KPI var 120,0. Uppräkning till 
2017 års nivå ger då + 13,4 %-ig prisökning. 

Gör vi en uppräkning med BPI för flerbostadshus från år 2004 till 2017 
erhålls 292,8/153,0 = 1,91, dvs en ökning med nästan 100 %. 

Gör man motsvarande med Byggkostnad/lägenhetsarea erhålls 323,8/176,7 
= 1,83, dvs en ökning med drygt 80 %. 

Ett vattenverk innehåller både betydligt mer armering och rostfritt stål än 
bostadsprojekt och bör ha ökat mer än bostäder under samma tid. 

Se indextabell nedan. 

 

Av tabellen framgår att mellan 2015 och 2017 har priset på armering ökat 
med 1,1182 x 1,114 = 1,2457, dvs en 25%-ig prisökning och för stål är 
motsvarande ökning 1,096 x 1,069 = 1,172, dvs en 17%-ig prisökning. 

Källa SCB. 
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3.1 HUR HAR BUDGETPROCESSEN SETT UT FÖR 
VATTENVERKET?  

Budgetprocessen har följt den normala gång som beskrivits ovan. 

Behovet aktualiserades kring 2006 och kostnaden uppskattades då till 12 
Mkr baserat på erfarenhetsvärden, vilket skulle motsvara ca 14 Mkr i 2017 
års penningvärde. Av byggkostnadsindex ovan får man klart för sig att om 
den första kostnadsuppskattningen var korrekt för dåtiden får man minst 
dubbla densamma för att vara i 2017 års prisnivå. Dvs knappt 30 miljoner 
kronor uppskattade man vattenverkets kostnad till första gången i 2017 års 
prisnivå. 

Den första kostnadsuppskattningen var således baserad på ett över 10 år 
gammalt erfarenhetsvärde. När förstudien genomförts uppskattades 
kostnaden till ett spann 30-40 Mkr. Ett normalt angivet spann som borde ha 
kunnat inrymma kostnaden om rätt bedömt med rimlig sannolikhet.  

Pratade man då total projektkostnad eller pratade man då entreprenad-
kostnad?  

När man frågar om vad ett objekt kostat nämner den man frågar oftast 
entreprenadkostnaden. Total anläggningskostnad är alltid högre då den ska 
inrymma även projektering, marklösen samt byggherrekostnader för 
byggledning och kontroll mm. Dvs redan här kan en sammanblandning av 
vad man pratar om komma att resultera i en 20%-ig avvikelse. 

Vi har upplevt och upplever nu den kraftigaste högkonjunktur som 
undertecknad varit med om som chef på en konsultbyrå under mina snart 30 
år. Blev även förvånad av hur byggkostnaderna dragit i väg när man ser 
diagrammet jämfört med övriga kostnader och visst har vi upplevt att 
prisnivån stigit men att den varit så tydlig var undertecknad inte medveten 
om. 

Kan inte se att man i kommunen kunde ha gjort så mycket annorlunda. 

Problematiken är inte ny och Trafikverket har för större projekt börjat göra 
successivkalkyler inför planeringsperioderna. En successivkalkyl bygger på 
att man statistiskt gör en uppskattning med osäkerhetsbedömning av 
ingående kostnadsposter baserat på den lägsta respektive högsta kostnad 
som ett antal personer, minst 5 personer, 1 gång på 100 kan tänka sig. 

Man får då till slut fram ett spann som kostnaden kan förväntas hamna i. 
Man bryter efter hand ned, dvs delar upp den post som har störst osäkerhet, 
dvs störst spann mellan högsta och lägsta uppskattning. Dvs, man måste 
successivt tillföra ny kunskap. Att genomföra en sådan successivkalkyl 
kostar en hel del då man bör vara minst 8 personer en hel dag + en 
moderator dvs minst 80 000 kronor oräknat förberedelser, framtagande av 
grundkalkyler osv.  

Dvs en i kommunala sammanhang omöjlig kostnad att hantera innan ett 
projekt finns. 

Anser därför att man på beställarsidan inte kunde gjort så mycket 
annorlunda. 
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4 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE  

Vid intervju med Vaggeryds kommun, Magnus Ljunggren och Jonatan 
Rosenquist berättade de att: 

”Man valde i detta fall att gå ut med en prekvalificeringsförfarande med 
motivet att det begränsade antalet anbudsgivare som fick tillgång till alla 
förfrågningsunderlagsritningar med hänsyn till att man önskade få 
vattenverket säkerhetsklassat som ett skyddsobjekt i framtiden.” 

Efter att tagit del av förfrågan i sin helhet ser man att upphandlingen har 
föregåtts av en prekvalificeringsfas, baserad på en enkel intresseanmälan 
där kraven för att anbudsökande ska kvalificera sig framgår. Till 
anbudssökande som kvalificerats kommer ett fullständigt 
förfrågningsunderlag skickas ut. 

Ingen information om tider när byggnationen ska ske framgår eller liknande.  

Av Administrativa Föreskrifter under AFB.5 Prövning av anbudsgivare och 
anbud framgår under AFB.51 – 53 följande sammanfattat nedan: 

Prövning av anbudsgivare och anbud görs i två steg.  

Först prövas anbudsgivaren att inte finns grund för uteslutning föreligger 
avseende registrering i bolagsregister,  registrerad för F-skatt, skattestatus, 
dömd för brott som anges i 10 kap 1§ LUF, om någon av 
uteslutningsgrunderna som anges i 10 kap 3§ LUF samt 10 kap 3§ 5 LUF 
föreligger. 

Anbudsgivarna kvalificeras efter sin kapacitet att genomföra uppdraget enligt 
följande: 

· Uppdragsorganisationens kapacitet, kompetens och erfarenhet från 
liknande entreprenader. 

· Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell 
ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Dvs ”God 
kreditvärdighet” enligt CreditSafes femgradiga skala, näst bästa 
klassen. 

· Anbudsgivare ska i sin verksamhet ha: 
- System för kvalitetsstyrning som följer intensionerna enligt SS-

EN 9001 
- System för miljöstyrning som följer intensionerna enligt SS-EN 

14001 
- System som arbetar med arbetsmiljöfrågor på ett väl strukturerat 

sätt. 
· Organisation ska redovisas enligt anbudsformulär 
· För att anbud skall tas upp till prövning, BE och ME, skall 

anbudsgivande företag kunna redovisa 3 st verifierade referenser 
från liknande arbeten och installationer under de senaste 10 åren. 
Entreprenadsumman skall för BE ha uppgått till minst 10 Mkr, för ME 
till 5 Mkr. 
Entreprenörens offererade platschef/arbetsledare skall ha haft 
motsvarande position i minst ett av referensprojekten. 
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B kan komma att kontakta referenterna för (tidigare uppdragsgivare) 
för att få ovanstående bekräftat. Anbudsgivare skall ha kontaktat 
referenter innan anbudsgivning. 

· EE ska kunna visa på minst 3 stycken referenser från ny- eller 
ombyggnadsprojekt vid vattenverk eller avloppsreningsverk, varav 
minst ett ska vara vattenverk. 

· CV (meritförteckning) för platschef/arbetsledare som innehåller 
uppgifter så att ovanstående uppgifter kan styrkas och verifieras. 

Prövning av anbud genomförs alltså i två steg. Först en kvalificering 
(prövning av ställda krav på anbudsgivaren är uppfyllda, samt ställda krav på 
vara/tjänst är uppfyllda). 

Därefter sker anbudsutvärdering enligt principen: - pris. 

Den första intresseanmälan för kvalificering innebar ingen stor insats för 
anbudssökarna. 

Detta är inga konstiga krav eller orimliga nivåer i sig, men om syftet var att 
undvika att sprida information och ritningar över vattenverket, blir man 
konfunderad då man av tabell under AFB.22 kan se att Byggentreprenören i 
princip fått del av samtliga handlingar som finns framtagna redan i 
anbudsfasen. 

Ritningar hörande till ME och EE är medskickade som informations-
handlingar. 

Här kan vi i rådande högkonjunktur av sällan skådat slag fråga sig klokheten 
i tankegången avseende Byggentreprenaden.  

Detta är ingen totalentreprenad med funktionsansvar utan en 
utförandeentreprenad med kompletta handlingar för entreprenören att följa. 
Dvs betydelsen av erfarenhet av just vattenverk eller reningsverk ska inte 
överskattas. Allmänna byggnader med vattentäta gjutningar etc är minst lika 
betydelsefullt. 

Ett referensuppdrag hade troligen varit en bättre kravnivå som gjort att flera 
varit intresserade eller haft möjlighet att kvalificera sig. 

Normalt har maskinentreprenören mycket lite att göra i början av 
entreprenaden när de stora arbetena med gjutningar av bassänger, 
grundplattor och stomme och bjälklag pågår. Hans arbete påbörjas oftast när 
vi har ”tätt hus” och så vidare. Ofta tar denne då över samordningsansvaret 
på byggarbetsplatsen osv. 

Vad finns det egentligen att hemlighålla avseende byggentreprenaden? 

Alla ser var vattenverket ligger, man ser var dörrarna är osv. 

Vattenverkets läge är exponerat och väl synligt. Samtidigt som denna 
tankegång finns om skyddsobjekt väljer man bygga på denna plats och att 
satsa på arkitektonisk utformning. 

En fin arkitektonisk utformning på en byggnad som man kommer att vara 
beroende av under lång tid framåt är klokt och rätt i sig. 

Vidare väljer man att satsa på en ovanlig stomlösning med limträ och 
massivblock i stommen. En mycket ovanlig stomlösning för denna typ av 
lokaler och för livsmedelslokaler över huvud taget. 
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Tidigare har man alltid försökt minimera andelen organiskt material i stomme 
och stomkompletteringen. 

Det som för undertecknad är svårt att förstå är vad som är poängen med 
stomvalet. Man väljer att råda beställaren välja en denna konstruktion i en 
miljö där vi normalt undviker allt organiskt material. Det är en livsmedelslokal 
vi pratar om. Limträstommar är beprövat i sig, men hela väggkonstruktionen 
är för oss nytt i denna typ av byggnad.  

I rådande högkonjunktur är just denna stomtyp på modet för 
bostadsbebyggelse i flerbostadshus med trästomme och en trång sektor att 
få fram leveranser i tid. Antalet leverantörer i Europa är starkt begränsad. 

Enligt vår bedömning har just stomvalet troligen varit en begränsande faktor, 
relativt tidplanen, för att få flera byggentreprenörer intresserade av att lämna 
anbud på projektet. Detta tillsammans med kvalificeringskravet om tre 
referensuppdrag har gjort att man fått för liten krets av entreprenörer 
verksamma i regionen som intresserade. 
Detta har gjort att byggentreprenören, genom stomförfrågan, relativt snabbt 
kunnat konstatera att de troligen är ensamma om att lämna pris på objektet. 

Dvs känner de relativt få leverantörerna inte till objektet eller fått ritningar sig 
tillskickade från någon annan förstår man att man är ensam. Även de möjliga 
tider som då erhålls för leverans från fabrikanterna gör att man tvingas räkna 
in viten osv. Detta tillsammans med risken för projektet avseende framtida 
fuktproblem kan ha en avskräckande effekt på mindre och medelstora 
byggentreprenörer, som inte vill riskera sitt rykte i regionen, och att inte bli 
klara i tid osv.    

Även en manlucka med glas ingående i bygg är så speciell så den kan ha 
gett indikation om att man är ensam anbudslämnare om leverantören inte 
känner till objektet. En van inköpare kan lätt genom att fråga ledande få den 
indikationen även om han inte har en relation sedan tidigare med 
leverantören.  

Även förfrågningarna på UE VVS ger byggaren indikation om hur många 
som räknar. 

Den stora kostnadsavvikelsen på ”bygg” hänger med stor sannolikhet 
samman med utformningen av både byggnaden och kvalificeringskraven i 
förfrågan. 
Dvs, anbudslämnaren på BE har varit relativt säker på att han är ensam 
anbudslämnare, är vår bedömning. 

Vid intervju med uppdragsledaren på Sweco framkom att han delade 
bedömningen att Byggentreprenören varit medveten om att han varit ensam 
anbudsgivare.  

Han motiverade ställda krav med att han ville ha bort ”alla lägenhetsbyggare” 
från presumtiva anbudslämnare. Beträffande kravet och tanken med framtida 
säkerhetsklassningen av byggnaden var att begränsa kännedomen om 
ritningarna över vattenverket till byggbranschen i första läget, dvs att inte 
vem som helst skulle kunna ta ut handlingar i första läget. 

Han berättade vidare att man arbetat med differenskostnadskalkyler i 
projektet när man jämfört lösningar. Vald stomme bedömdes kosta lika 
mycket som en motsvarande i betong. 
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5 PROJEKTERINGSKOSTNADER 

Sweco hade budgeterat sitt arbete till 3,0 Mkr kronor för att ta fram 
bygghandlingar och komplett förfrågningsunderlag för själva vattenverket.  

Sweco har gjort en detaljerad sammanställning av sina 
projekteringskostnader. De omfattar i princip tre delar 

Förstudie  720 405:- 

Detaljprojektering  4 259 254:- 

Vattentäkt  551 869:- 

Summa Totalt  5 531 528:- 

 

Ser vi vidare på detaljprojekteringen har kostnaderna fördelat sig: 

Maskin + Uppdragsledning 1173 335:- 27,5% 

Arkitekt 818 930:- 19,2% 

Konstruktion 649 180:- 15,2% 

Styr- o regler 449 025:- 10,5% 

Mark o ledningar 406 950:- 9,6% 

VVS 351 280:- 8,2% 

El 205 525:- 4,8% 

Geoteknik 125 630:- 2,9% 

Brandkonsult 37 620:- 0,9% 

Utlägg övrigt 41 779:-  1,0% 

Summa Totalt 4 259 254:- 

Kostnaderna är redovisade per person och vi noterar att sammantaget har 
50 personer + Brandkonsult varit verksamma i projektet under 
detaljprojekteringen. Drar vi bort de personer som arbetat mindre än en dag, 
11 personer så återstår 39 personer. 

Totalt har 67 personer varit engagerade från Sweco vilket kan tyckas vara ett 
ovanligt stort antal personer trots projektets komplexitet. 

Det som skiljer detta från andra vattenverk är arkitekturbiten där man 
tillsammans med beställaren valt att satsa. Det vanliga är att dessa ofta 
utgörs av relativt enkla byggnader utseendemässigt, mera likt industrihallar 
etc. Dessa har då ritats upp av en van byggnadsingenjör i samråd med en 
arkitekt. Här har vi drygt dubbla kostnaden mot normalt för objekttypen. 

Det synes som mycket tid lagts på utformning och design då tre ”tunga” 
personer med timpris 1050:- lagt ner 125,5 + 56,5 + 23,5 timmar på design 
förutom handläggande arkitekt som har lagt ner 613 timmar a 900:-. Jämför 
man med uppdragsledaren maskin som bara lagt ner 334,5 timmar och även 
handläggande konstruktör som lagt ner 242,5 timmar förefaller det vara 
många inblandade på arkitektsidan.  
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Då projekteringsledare maskin ändå måste förutsättas kunna vattenverk bäst 
och att denne ska ha och svara för helhetssynen för att få måluppfyllelse för 
anläggningen förfaller det vara lite tid nedlagt av denne, om inte alldeles för 
lite för att verkligen ha helhetssynen. 

Projekteringen startade i princip i augusti 2015 och avslutades i september 
2017, dvs en projekteringstid om två år. Detta ger 22 månader om man drar 
bort semestrarna. Detta ger bara ca 16 timmar i månaden i snitt för den mest 
erfarne vattenverkssakkunnige i organisationen. 

Av bilden som visar diagram över ackumulerad projekteringskostnad framgår 
att mycket resurser fått sättas in på slutet för att bli klara i tid. 

 

Vad detta beror på kan vara flera saker. I multidisciplinära projekt blir det 
alltid en stor insats på slutet när allt ska samordnas och många är beroende 
av varandra för att bli klara. Många beslut måste fattas i tid och helheten 
vara genomtänkt i tid för att undvika omtag osv. 

Vem har haft ansvaret för helheten i projekteringsorganisationen? 

Enligt beställarsidan skulle budgeten för projekteringen kunna innehållas 
enligt uppgift från konsulten vid årsskiftet/tidig vår 2017. 

Av Swecos fakturering kan man utläsa lite av vad som kan ha varit orsaken 
om man studerar upparbetat över tiden lika diagram ovan. 

De fakturakopior som vi tagit del av är ej uppdelade på disciplin, utan visar 
endast antal timmar uppdelat på person t.o.m. vecka nn. Dvs man får som 
beställare ingen ledning om vilka delområden som kostat vad och hur långt 
man bör ha kommit i sitt arbete.  

Av fakturakopiorna noterar vi att byte av uppdragsledare sker från förstudien 
vars uppdragsledare är ansvarig uppdragsledare fram till och med februari 
2016, då detaljprojekteringens uppdragsledares namn dyker upp första 
gången. Dvs detaljprojekteringen börjar i mars 2016. 

Dvs förstudien har då kostat 720 405:- till vilken kostnader för 
vattenprospekteringen och projektering av åtgärder vid ”borrorna”, som 
kostat 361 724:- +  190 145:- som lagts ner efter mars 2017, ska läggas. 
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Dvs i totalredovisningen som diagrammet visar har huvuddelen av 
kostnaderna för ovan arbetats upp vid semestern 2016 när 
detaljprojekteringen går igång. Dvs drygt 1 Mkr kronor är upparbetat när man 
börjar. 

 

Dvs tror man på en budget för projekteringen på 3,0 Mkr kronor, borde man 
reagerat på att man hade för lite pengar med i totalkalkylen redan vid start av 
detaljprojekteringen. 

Merparten av arbetet med detaljprojekteringen har skett på i princip 4 
månader då man arbetat upp 3 Mkr kronor. 
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Av fakturorna förstår vi att man bytt uppdragsledare mellan förstudien och 
detaljprojekteringen. Dvs från februari månad 2016 är detaljprojekteringens 
uppdragsledare engagerad, detta ger 334,5/16 = 20 timmar/månad. Om det 
är så att han varit den samordnande ledande projektören för organisationen 
är det enligt vår bedömning alldeles för lite tid på samordning och styrning för 
en projektorganisation som förbrukar mellan en halv och en miljon kronor i 
månaden. 

Risken för att omtag, överarbetning i någon del eller brister i noggrannhet i 
redovisning i någon annan del uppstår, blir då stor. 

Min erfarenhet är att det kräver minst halvtid för att hålla igång en så stor 
projekteringsorganisation i ett så komplicerat projekt som ett vattenverk. 

Vid intervju med detaljprojekteringens uppdragsledare framkom att budgeten 
för arbetet i sin helhet baserades på att vattenverket låg i ”skogen”, och 
baserades på % satser för erfarenhetsvärlden på bedömd byggkostnad. 

Maskinkostnadskalkylen togs fram i Göteborg. Kalkylen för bygg togs fram 
av Swecos kalkylavdelning i Stockholm som kalkylerar ”endast med det som 
finns på tidiga ritningar” enligt uppdragsledaren och lite för noggrant i vissa 
delar, liksom att man ofta missat på helheten i de stora delarna. 

Efter att förstudien var klar var utformningen ganska färdig och man visste 
hur huset i princip skulle se ut. 

Satsningen på arkitektur och design var uttalad från beställarhåll och tre olika 
utseenden på fasader och karaktär togs fram liksom säljande 
presentationsmaterial för dessa. Även ljussättning studerades osv, vilket är 
ovanligt för denna typ av byggnad som ofta ligger mer avskilt placerade och 
oftast får mera industrihallskaraktär. Ursprunglig tidplan visade på att man 
skulle varit klar med förfrågningsunderlaget i september 2016. Dvs samma 
korta tidplan för framtagandet av bygghandlingar för förfrågningsunderlag 
som nu aktuell genomförande tid. Uppdragsledaren förklarade att han oftast 
vill ha sina projekt så. ”Jag vill inte ”gasa” på förrän allt blir bestämt. Det gör 
att vi kanske engagerar mer personal än vad som annars är vanligt”. 

Beträffande hans egen relativt begränsade nedlagda tid relativt projekterings 
styrkans antal förklarade han beror på att han haft en erfaren handläggare 
maskin och likaså erfaren handläggare på konstruktionssidan. 

De olika disciplinerna har dessutom varit spridda över landet berättade han. 
Teknisk beskrivning har gjorts i Malmö, elprojektering i Halmstad, kalkyl bygg 
i Stockholm, arkitektur, konstruktion och maskin i Göteborg, mark och 
geoteknik i Jönköping, granskning har skett i Vänersborg av en erfaren 
person osv. 

I projekteringsprotokoll har upparbetat angetts fördelat per disciplin, så vid 
projekteringsmöten har beställaren fått redogörelse för nedlagt arbete och 
även tidigare fakturerat relativt budget. 

Vi gick igenom några projekteringsmötesprotokoll och därav framgick att där 
har mycket riktigt  beställaren fått information om upparbetat och tidigare 
fakturerat relativt budget. 
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Han påpekade även att en delpost, eller rättare sagt ett parallellt uppdrag 
med vattenprospektering som inte fanns med i ursprungsbudget eller har 
med vattenverket att göra belastar detsamma. Ett separatuppdrag har nu 
inletts eller tagits ut uppdragsnummer på där arbetet går vidare. 

Beträffande den internutredning som man nämnt till beställarsidan att man 
ska göra inom Sweco hänvisade uppdragsledaren till den tidredovisning han 
sammanställt och att man har haft möten med Sweco Structure som den 
enhet heter som gör kalkylerna. Av dessa möten har framkommit att detta är 
inte det enda objektet där kalkylerna avviker. ”Just % - satsen på sista raden 
är den stora frågan som alltid är svår att bedöma, den förväntade vinsten och 
anbudsgivarnas intresse. Prisnivån varierar stort över landet, till skillnad mot 
maskinentreprenörerna som oftast alltid lämnar anbud och relativt låga 
oavsett var i landet objekten ligger”. 

Här har det då av olika skäl ej fungerat på bygg- och VVS-sidan 
konstaterade uppdragsledaren. 

Kommunen kunde valt att avbryta upphandlingen och gått ut på nytt vid ett 
senare tillfälle, men valde gå vidare med en förhandling och nådde en 
nöjaktig överenskommelse, förhoppningsvis för båda parter, enligt 
uppdragsledaren. 

Någon mer intern utredning om sin insats planerar man ej. 

På den avslutande frågan vad har Sweco lärt sig på detta svarade 
uppdragsledaren att det har varit relativt lite frågor så här långt och bygget 
löper på väl och detta indikerar att handlingarna håller god kvalité osv.  

”Det är så här som jag brukar vilja driva mina projekt med en kort och 
intensiv projekteringsinsats, när allt är bestämt hur det ska se ut, och det 
brukar fungera bra, även om det denna gång inte fungerade budgetmässigt 
för själva entreprenadkostnaden”.  
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6 KALKYLAVVIKELSE 

Av kalkyl upprättad av Sweco fördelade sig kostnaderna enligt tabell nedan: 

 

 Kalkyl Sweco 

(kkr) 

Anbud 

(kkr) 

Diff 

(kkr) 

Kalkyl VK 

(kkr) 
Bygg- och markarbeten + 
VVS 

 14 800  28 200  13 400  24 200 

Maskin  7 950  5 900  -2 050  5 900 

El & automation  5 100  4 400  -700  4 400 

Summa  27 850  38 500  10 650  34 500 

Oförutsett 10%  2 785    3 400 

Projektering  3 000    6 000 

Projekt och byggledning  600    600 

Driftinstruktioner mm  400    400 

Total kalkyl  34 635    44 900 

Budget  35 000    

 

Tillkommer kostnader för: 

Ledningar i egen regi  2 000 kkr 

Åtgärder råvatten 500 kkr 

Styr- och regler 1 000 kkr 

Summa 48 400 kkr 

 

Av Administrativa Förutsättningar AF framgår att beställaren har rätt att 
avbryta upphandlingen om projektet inte ryms inom budgetramarna eller av 
annat skäl inte bör komma till stånd. 

Politikerna i Vaggeryds kommun hade möjlighet att avbryta upphandlingen 
och vänta något halvår och gå ut igen, men valde att gå vidare med ett 
förhandlat anbudsförslag med Byggentreprenören och genomföra projektet i 
något förenklat utförande.  
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7 FRAMTIDA LÄRDOMAR, 
ERFARENHETER 

Vi har inte funnit att något systemfel eller brist finns i kommunens gällande 
rutiner för budgetprocessen inför investeringar. 

Det går inte göra så mycket annorlunda än vad som beskrivits ovan.  

Varje investeringsbehov är mer eller mindre unikt och måste hanteras utifrån 
sina och organisationens förutsättningar. 

En lärdom är vikten av att noga ta reda på vilken kostnad som en prisuppgift 
från ett liknande referensprojekt i en annan kommun avser och vad som var 
speciellt med det projektet jämfört med vårt projekt.  

Är det jämförbart? Var det entreprenadkostnaden eller byggherrekostnaden 
man avser? När upphandlades det och när stod det färdigt? Hur var 
marknadsläget då? 

Hur är marknadsläget nu? Hur kan marknadsläget vara när vi kommer att gå 
ut om x år? Vilka liknande entreprenader kommer att vara ute då/nu i vår 
region under samma tid? 

Vad är anlitad konsults bedömning eller budgetkalkyl? Kan vi fråga någon 
annan konsult om deras bedömning eller ta in en second opinion om vår 
konsults kalkyl?  

Av indexstudierna framgår att ökningen av byggkostnaderna varit betydande 
under senare år även om vi som helhet upplevt att inflationen varit mycket 
låg under samma tidsperiod. Anmärkningsvärt i sig. 

Vi måste ha med i bilden att en budgeterad kostnad kan komma att revideras 
under ”resans gång” efterhand som ny och fördjupad kunskap om projektet 
tillkommer. 

Vid större projekt skulle en möjlighet för bättre kostnadsstyrning kunna vara 
att beställaren kompletterar sin projekteringsorganisation med någon kunnig 
person som kan ha en helhetssyn på vad som är kostnadsdrivande, relativt 
måluppfyllelsen för projektet.  

Dvs, ”Det bästa kan bli det godas fiende” är ett talesätt som det ligger en hel 
del i, om man ser på en kommuns verksamhet där det ständigt är frågan om 
prioriteringar.  

Även ” Life circle cost”, livscykelkostnaden, är viktig att ha med sig när man 
pratar om infrastruktur. Driftskostnaderna är viktiga att minimera och hitta 
den rimliga balansen mot investeringen. Dvs rätt kvalité och funktion. 

I just detta projekt har olika ambitioner och tankar dragit åt olika håll: 

· val av läge 
· tankar om skyddsklassning 
· tidigare erfarenheter av vissa byggentreprenörer 
· arkitektoniska ambitioner 
· stomval 
· erbjuden byggtid 
· leveranstider 
· viten 
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Detta i samverkan med den kraftigaste högkonjunkturen vi upplevt i Sverige 
under de senaste 30-åren har troligen gjort att man hamnat där man är. 

De ställda kraven i upphandlingen har sammantaget minskat kretsen av 
intresserade byggentreprenörer till en alldeles för liten skara för att uppnå 
konkurrens. 

En lärdom för både beställare och konsult är att man bör ha med 
konjunkturläget när man bedömer lämpliga krav att ställa i upphandlingen. 

I lågkonjunktur kan man ha något snävare krav så man får de som man 
bedömer utgör de vanaste och bästa entreprenörerna för aktuell objekt typ.  

I högkonjunktur får man öppna upp lite mera för att få flera entreprenörer 
intresserade. 

Jämför man mot maskinentreprenörerna där full konkurrens oftast råder, då 
alla aktörer i branschen är verksamma över i stort hela landet, är inte lika 
känsligt. Alla aktörer är vana och har oftast referenser.  

För maskinsidan innehölls anbudsnivån inom budgeterad kostnad, då 
förnyelsebehovet av vattenverk- och reningsverk ej följer konjunkturen för 
övriga byggbranschen lika tydligt. 

Ett förslag på en tänkbar lärdom som nämnts ovan vore att man i denna typ 
av multidisciplinära uppdrag engagera en ”second opinion” person på 
beställarsidan från en annan konsultfirma med uppgift att värdera olika 
förslag utifrån ett kostnadsperspektiv. 

Detta skulle ge en ytterligare trygghet och med olika nätverk mot 
huvudkonsulten ge bättre erfarenhets värden på svårkalkylerade poster. 

 

 

                                                 - - 00 - -
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VI ÄR WSP 

	

 

 

WSP Sverige AB 
   
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 
medarbetare. www.wsp.com 
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Datum Dnr/Beteckning 

2018-03-15 TSJ 2018/6 

    

    

   

    

 
 

  
  

Transportstyrelsen     
Väg och järnväg 
Box 267, 781 23 Borlänge 

Besöksadress 

Jussi Björlingsväg 19, Borlänge 

Telefon 0771-503503 Med vänlig hälsning 
Enheten för verksamhetsutveckling och stöd 
Sektion datainsamling och analys 

Telefax 0243-152 74 

    

transportstyrelsen.se 
jarnvag@transportstyrelsen.se 
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Årlig olycks- och säkerhetsrapportering 

Transportstyrelsen samlar årligen in uppgifter om olyckor och andra 

säkerhetsrelaterade brister inom järnväg, tunnelbana och spårväg. Syftet 

med det är att följa upp uppsatta mål gällande säkerhet inom spårbunden 

trafik. Därför är det föreskrivet att alla verksamhetsutövare ska lämna in en 

årlig säkerhetsrapport, se TSFS 2011:86 och TSFS 2011:87.  

Formulären för säkerhetsrapporten hittar ni på Transportstyrelsens hemsida, 

antingen genom att ni söker via Järnväg, Olyckor och tillbud, Årlig 

rapportering, eller http://www.transportstyrelsen.se/sv/Jarnvag/Olyckor-och-

tillbud/Rapportering-av-olyckor-och-andra-sakerhetsuppgifter/. På 

hemsidan hittar ni även föreskrifter och vägledningar 

(https://www.transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Olyckor-och-

tillbud/Vagledningar/). Det är rekommenderat att man sammanställer 

underlag innan man påbörjar ifyllande av digitala formulären. Använd gärna 

PDF-dokumenten på hemsidan som hjälp för att sammanställa underlag och 

lagra lokalt. 

I likhet med tidigare år så behöver en säkerhetsrapport skickas in för sitt 

verksamhetsområde och ett formulär ska också skickas in per 

anmälningspliktig olycka i den egna verksamheten.  
 

Vänligen fyll i och skicka in formulären senast den 31 mars 2018.  

 

Observera att vi vill att alla sänder in formulären, oavsett om er verksamhet 

varit involverade i några olyckor eller inte. 

 

 

 

 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Jarnvag/Olyckor-och-tillbud/Rapportering-av-olyckor-och-andra-sakerhetsuppgifter/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Jarnvag/Olyckor-och-tillbud/Rapportering-av-olyckor-och-andra-sakerhetsuppgifter/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Olyckor-och-tillbud/Vagledningar/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Olyckor-och-tillbud/Vagledningar/
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Övrig information 

  

Transportstyrelsen gör denna undersökning på uppdrag av myndigheten 

Trafikanalys, som ansvarar för officiell olycksstatistik inom området 

bantrafik, samt att vi årligen lämnar en rapport om vårt säkerhetsarbete till 

Europeiska järnvägsbyrån, enligt 2 kap. 3 b § järnvägsförordningen 

(2004:526). Svar från formulären som skickas in kommer att användas som 

underlag till tillsyn, men kan också komma att användas som underlag för 

uppföljning av säkerhetsläge på aggregerad form. Svaren kan komma att 

redovisas, även det på aggregerad nivå, i Transportstyrelsens 

säkerhetsrapport till Europeiska järnvägsbyrån. 

Formulären på hemsidan följer föreskrifterna (TSFS 2011:86) om olycks- 

och säkerhetsrapportering för järnväg och (TSFS 2011:87) om 

olycksrapportering för tunnelbana och spårväg. Från 2016 år omfattar även 

olycksrapportering infrastrukturförvaltare/spårinnehavare.  

Föreskrifter är framtagna med stöd av 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 § 

järnvägsförordningen (2004:526), 7 § förordningen (1990:1165) om 

säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt 20 § förordningen (1990:717) om 

undersökning av olyckor.  

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 

sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Det finns även särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen 

(1998:204) samt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den 

officiella statistiken. De inkomna uppgifterna bevaras och om ni behöver era 

gamla uppgifter går det att ordna.  

Om ni har frågor angående den årliga rapporteringen är ni välkomna att 

kontakta oss på e-postadress analys.jarnvag@transportstyrelsen.se eller 

telefon. 0771-503 503 fråga efter Sektion Datainsamling och analys, 

Järnväg. Vi vill givetvis att statistiken ska komma till nytta och tar därför 

gärna emot era synpunkter på användbarheten. 

 

Med vänlig hälsning 

Magnus Jonsson 

mailto:analys.jarnvag@transportstyrelsen.se
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Företag Datum Tidpunkt 

Plats Plats/Sträcka: 

Rörelseform Trafikändamål Trafiktyp Om järnväg: 

Tåg/spärrfärdsnummer 

Typ av olycka 
Kollision 

Mellan och 
Påkörning 

Föremål 
Vägtrafikolycka 

Urspårning 

Plankorsningsolycka 

Väg-/plankorsningstrafikant: 
Brand 

Personolycka        Om arbetsplatsolycka (personolycka som drabbar anställd) 

Annan olycka (kort beskrivning t.ex.utsläpp) 

Följdolyckor 

Farligt gods 
Farligt gods (enligt RID-S) 

Utsläpp av farligt gods 

Ämne (UN-nr)   
Vagnsnummer(vid fler vagnar skriv under övriga upplysningar) 

Olyckskonsekvenser 
Personkategori: Antal dödade Antal skadade Varav allvarligt 

Passagerare 

Anställd eller entreprenör 

Vägtrafikant 

Plankorsningstrafikant 

Obehöriga 

Övrig, på plattform 

Övrig, inte på plattform 
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Kostnader 
skador på fordon skador på järnvägsinfrastruktur/spåranläggning skador på miljön 

                             SEK       SEK       SEK 

 
Blev tågtrafiken på den aktuella banan totalt avstängd i minst 6 timmar? Om trafikstop i minst 6 timmar, ange ungefärlig tid (timmar) 

 Ja  Nej       

 

Kort händelsebeskrivning, eventuella identifierande orsaker och åtgärder 
 

      

 

Övriga upplysningar(t.ex. kostnadsberäkningar, avvikande definitioner) 
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Transportstyrelsen    
Väg och järnväg
Box 267 
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Inlämnade uppgifter från 
Organisationsnamn Organisationsnummer 

Adress 

Postnummer Postort 

Företagets officiella webbsida (om sådan finns) 

Ansvarig uppgiftslämnare 
Namn på kontaktperson 

Telefonnummer E-postadress

Tillståndet avser 
 Järnvägsföretag  Infrastrukturförvaltning  Järnvägsföretag och Infrastrukturförvaltning 

Järnvägsolyckor 
Antal olyckor År 

De olyckor som ingår i siffran ovan ska: 
• vara relaterade till järnvägsfordon i rörelse
• vara oönskade eller ouppsåtliga, dvs. vandalism och sabotage exkluderas

Kommentar: självmord ska inkluderas i siffran ovan. Mer specifika uppgifter om varje olycka/ självmord
lämnas på blankett ”Anmälan om olycka”.

• inte ha skett i verkstäder, lager eller depåer (t.ex. lokstallar).
och ha medfört en eller flera av följande konsekvenser: 

• att minst en person avlidit inom 30 dagar
• att minst en person blivit så allvarligt skadad att det lett till sjukhusvård i mer än 24 timmar
• att järnvägsfordon, järnvägsinfrastruktur, miljön eller egendom som inte transporteras med

järnvägsfordonet fått sådana skador att kostnaderna för dessa uppgått till minst 1,4 miljoner SEK
(150 000 EURO)

• att tågtrafiken på den aktuella banan blev totalt avstängd i minst 6 timmar.

Ytterligare uppgifter om respektive olycka, inklusive antal avlidna och allvarligt skadade fylls i på 
blankett, ”Anmälan om olycka” (en blankett per olycka). 

Det är viktigt att uppge de egna faktiska ekonomiska konsekvenserna och antal förseningsminuter som 
olycka lett till. Se blankett ”Anmälan om olycka”. 



Årlig olycks- och 
säkerhetsrapportering för 
järnvägsföretag och 
infrastrukturförvaltare inom 
järnväg 

2 (9) 

Gemensamma säkerhetsindikatorer – avvikelser järnvägsföretag 
Typ av avvikelse Antal avvikelser 

1. Passerad stoppsignal vid passage av en farlig punkt

2. Passerad stoppsignal utan passage av en farlig punkt

3. Hjulbrott på rullande materiel i bruk

4. Axelbrott på rullande materiel i bruk

Gemensamma säkerhetsindikatorer – avvikelser infrastrukturförvaltare 
Typ av avvikelse Antal avvikelser 

5. Rälsbrott

6. Skevhet i spår och andra spårgeometrifel

7. Säkerhetsfarligt signalfel som lett till ett mindre restriktivt signalbesked än
vad som krävs

Kommentar till antalet avvikelser 
Egna kommentarer 

 Dokument bifogat, ange namn på dokumentet: 

8. Gemensamma säkerhetsindikatorer avseende järnvägsinfrastrukturens tekniska säkerhet -
infrastrukturförvaltare
Typ av tågskyddssystem ombord på tågen Procentandel spår med TPS som är 

aktiva 
Procentandel tågkilometer med TPS 
ombord på tåget där dessa 
tillhandahåller: 

a. varning

b. Varning och automatiskt stopp

c. Varning och automatiskt stopp och punktvis
hastighetsövervakning 

d. Varning och automatiskt stopp och kontinuerlig
hastighetsövervakning 

9. Typ av plankorsningar
Antal plankorsningar 

10. Plankorsningar med passiva skyddsanordningar

11. Plankorsningar med aktiva skyddsanordningar

a. Manuella

b. Automatiska varningssignaler mot vägen

c. Automatiska skydd mot vägen

d. Med hinderkontroll
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Gemensam metod för att beräkna ekonomiska konsekvenser av allvarliga olyckor  
Ekonomiska konsekvenser i form av faktiska eller uppskattade kostnader, minst 150 000 euro, som uppstått på 
grund av en allvarlig olycka och  
Antal förseningsminuter om trafiken stoppats i minst 6 timmar 

Uppgifter om kostnader och förseningsminuter ska redovisas på blankett ”Anmälan om 
olycka” (en blankett per olycka) som uppfyller ett eller bägge kraven. 

Verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem 

12. Uppfyllelse av säkerhetsmål
Avser år Säkerhetsmål Är målet uppfyllt? 

 Ja  Nej  Delvis 

 Ja  Nej  Delvis 

 Ja  Nej  Delvis 

 Ja  Nej  Delvis 

 Ja  Nej  Delvis 

13. Skriv en kommentar om hur målet har uppfyllts eller varför har målet inte uppfyllts
Egna kommentarer 

 Dokument bifogat, ange namn på dokumentet: 

14. Handlingsplaner med säkerhetshöjande aktiviteter
Beskriv säkerhetshöjande aktivitet i handlingsplan 

Varför har aktiviteten genomförts 

Resultat 

 Dokument bifogat, ange namn på dokumentet: 
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Beskriv säkerhetshöjande aktivitet i handlingsplan 

Varför har aktiviteten genomförts 

Resultat 

 Dokument bifogat, ange namn på dokumentet: 

Beskriv säkerhetshöjande aktivitet i handlingsplan 

Varför har aktiviteten genomförts 

Resultat 

 Dokument bifogat, ange namn på dokumentet: 

Beskriv säkerhetshöjande aktivitet i handlingsplan 

Varför har aktiviteten genomförts 

Resultat 

 Dokument bifogat, ange namn på dokumentet: 
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15. Systemrevisioner
Antal planerade Antal genomförda 

Beskriv resultaten av de utförda systemrevisionerna 

 Dokument bifogat, ange namn på dokumentet: 

16. Eventuella brister och fel i järnvägstrafik och infrastrukturförvaltning
Ange eventuellt upptäckta brister och fel 

 Dokument bifogat, ange namn på dokumentet: 

Återrapportering från erfarenheter av att tillämpa den gemensamma säkerhetsmetoden för 
riskvärdering och riskbedömning 
Fr.o.m. verksamhetsåret 2011 ska järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare i den årliga säkerhetsrapporten 
kort beskriva sina erfarenheter av att tillämpa den gemensamma metoden för riskvärdering och riskbedömning 
som återfinns i genomförandeförordning (EU) nr 402/2013. Se även avsnitt 5.5 i vägledningen om olycks- och 
säkerhetsrapportering för järnväg. 

Beskriv den/de viktigaste förändringarna som inte bedömts vara väsentliga: 
Typ av förändring (teknisk, drift och/eller organisatorisk) Ange enligt vilka beslutskriterier bedömningen gjorts 

 Dokument bifogat, ange namn på dokumentet: 

Beskriv de viktigaste väsentliga förändringarna där den gemensamma metoden för 
riskvärdering och riskbedömning har använts: 
Var förändringen: 

 teknisk  drift  drift och organisatorisk  organisatorisk 
Typ av förändring 

Var underleverantörer inblandade i riskvärdering och riskbedömning? Var bedömningsorgan inblandade i riskvärdering och riskbedömning? 

 Ja  Nej  Ja  Nej 
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Var förändringen: 

 teknisk  drift  drift och organisatorisk  organisatorisk 
Typ av förändring 

Var underleverantörer inblandade i riskvärdering och riskbedömning? Var bedömningsorgan inblandade i riskvärdering och riskbedömning? 

 Ja  Nej  Ja  Nej 

Var förändringen: 

 teknisk  drift  drift och organisatorisk  organisatorisk 
Typ av förändring 

Var underleverantörer inblandade i riskvärdering och riskbedömning? Var bedömningsorgan inblandade i riskvärdering och riskbedömning? 

 Ja  Nej  Ja  Nej 

Beskriv om revisioner har utförts för att följa upp riskhanteringsprocessen. 
Har revision utförts? 

 Ja  Nej 
Kommentar 

 Dokument bifogat, ange namn på dokumentet: 

Ge en kort beskrivning av de erfarenheter som er organisation har, samt eventuellt inblandade 
underleverantörer och bedömningsorgan, av att tillämpa den gemensamma metoden för 
riskvärdering och riskbedömning. 
Erfarenheterna är 

 Dokument bifogat, ange namn på dokumentet: 

Återrapportering från erfarenheter av att tillämpa den gemensamma säkerhetsmetoden för 
övervakning  
Enligt förordning (EU) nr 1078/2012, Artikel 5 om rapportering, ska infrastrukturförvaltare och 
järnvägsföretag rapportera om tillämpningen av förordningen.  
Erfarenheterna av tillämpning av förordningen är 

 Dokument bifogat, ange namn på dokumentet: 
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Eventuella kommentarer t.ex. avvikande definitioner, kostnadsberäkningar, justeringar av föregående års 
uppgifter 
Typ av uppgift Kommentar 

Ytterligare valfri information t.ex. en övergripande sammanfattning av verksamheten för året 
ur säkerhetshänseende 
Egna kommentarer 

17. Uppgift om arbetsbördan för årlig olycks- och säkerhetsrapportering
Arbetad tid i timmar och minuter 

Ange hur lång tid det har tagit att förbereda och fylla i blanketten 
Arbetad tid i timmar och minuter 

Ange hur lång tid det har tagit att förbereda och fylla i blanketten ”Anmälan om 
olycka” 

mailto:jarnvag@transportstyrelsen.se
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Upplysningar 

OBS! Om någon av avvikelserna lett till en allvarlig olycka ska den även rapporteras som en olycka på 
blankett ”Anmälan om olycka” 

1. Passerad stoppsignal vid passage av en farlig punkt: varje tillfälle då någon del av ett tåg kör längre än
tillåtet och bortom den farliga punkten (punkt 4 bilaga 1 Kommissionens direktiv 2014/88/EU). Tidigare
benämning: Obehörig stoppsignalpassage (OSPA).

2. Passerad stoppsignal utan passage av en farlig punkt: varje tillfälle då någon del av ett tåg kör längre
än tillåtet men inte bortom den farliga punkten (punkt 4 bilaga 1 Kommissionens direktiv 2014/88/EU).
Tidigare benämning: Obehörig stoppsignalpassage (OSPA).
Kommentar till punkt 1:
Att köra längre än tillåtet innebär att tåget passerar:
- en ljussignal eller semafor vid spåret som signalerar stopp, eller en stopporder då ett tågskyddssystem
(TPS) är ur bruk
- en av säkerhetsskäl angiven slutpunkt enligt körbeskedet i ett tågskyddssystem
- en viss punkt som i enlighet med föreskrifterna meddelats muntligen eller skriftligen
- stoppskyltar (ej stoppbockar) eller handsignaler.
Fordon utan dragenhet eller oövervakade tåg som passerar en stoppsignal ingår inte. De fall då 
stoppsignalen oavsett anledning slår om så sent att föraren inte kan stanna tåget före signalen ingår 
inte.  

3. Ett brott som påverkar hjulet och därmed skapar en olycksrisk (urspårning eller kollision). Tidigare
benämning: Hjulbrott.

4. Ett brott som påverkar axeln och därmed skapar en olycksrisk (urspårning eller kollision). Tidigare
benämning: Axelbrott.

5. Räl som är delad i två eller fler delar eller räl från vilken metall har lossnat, vilket efterlämnar i ett hål på
löpytan som är mer än 50 mm långt och mer än 10 mm djupt. Tidigare benämning: Rälsbrott
(oförändrad).

6. Fel som hör samman med spårkontinuitet och spårgeometri, som kräver att spåret tas ur bruk eller att
den tillåtna hastigheten omedelbart sänks. Tidigare benämning: Spårgeometrifel.

7. Varje tekniskt signalfel (antingen på infrastruktur eller rullande materiel) som ger upphov till en mindre
restriktiv signalinformation än vad som krävs. Kommentar: Med denna indikator avses tekniska fel som
leder till ett signalbesked som medger en högre hastighet än vad som krävs eller som inte ger ett
”stopp”- besked då detta krävs. Indikatorn inkluderar även sådana fel med avseende på presentationen
i förarhytten. Tidigare benämning: Signalfel som leder till ett mindre säkert signalbesked än vad som
krävs.

8. Ombordsystem: system som hjälper föraren att observera signalering utmed banan och signalering inne
i hytten och därigenom tillhandahåller skydd av farliga punkter och upprätthållande av
hastighetsbegränsningar. Tågskyddssystem ombord på tåget kan beskrivas på följande sätt:
a Varning: automatisk varning till föraren. 
b Varning och automatiskt stopp: automatisk varning till föraren och automatiskt stopp när tåget 

passerar en stoppsignal.  
c Varning och automatiskt stopp och punktvis hastighetsövervakning: skydd av farliga punkter, där 

punktvis hastighetsövervakning avser övervakning av hastigheten vid vissa platser 
(hastighetsfållor) när tåget närmar sig en signal.  

d Varning och automatiskt stopp och kontinuerlig hastighetsövervakning: skydd av farliga punkter 
och kontinuerlig övervakning av hastighetsbegränsningar på linjen, där kontinuerlig 
hastighetsövervakning avser kontinuerlig angivelse och upprätthållande av den högsta tillåtna 
målhastigheten på alla delar av linjen.  
Typ d betraktas som ett system för automatisk tågkontroll (ATP). 
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9. Plankorsning: en korsning på samma nivå som en väg eller övergång och en järnväg, erkänd av
infrastrukturförvaltaren och tillgänglig för offentliga och privata användare. Övergångar mellan
plattformar på stationer omfattas inte, och inte heller övergångar över spår som endast får användas av
anställda.
Väg: för olycksstatistiken rörande järnvägar, en allmän eller privat väg, gata eller landsväg, även
angränsande gång- och cykelbanor.

10. Plankorsning med passiva skyddsanordningar: en plankorsning utan någon form av varningssystem
eller skydd som aktiveras när det inte är säkert för trafikanter att ta sig över korsningen.

11. Plankorsningar med aktiva skyddsanordningar: en plankorsning där användarna skyddas från eller
varnas för ankommande tåg genom att skyddsanordningar aktiveras när det inte är säkert för
användarna att ta sig över korsningen.
Skydd i form av fysiska anordningar:
- Halva eller hela bommar
- Grindar.
Varning genom fast utrustning vid plankorsningar:
- Synliga skyddsanordningar: ljussignaler
- Hörbara skyddsanordningar: klockor, signaler, sirener med mera.
a Manuella: plankorsningar där skydd och varningssignaler mot vägen aktiveras manuellt av en 

järnvägsanställd. 
b Automatiska varningssignaler mot vägen: plankorsningar där varningssignaler mot vägen 

aktiveras av det ankommande tåget. 
c Automatiska skydd mot vägen: plankorsningar där skydd mot vägen aktiveras av det 

ankommande tåget. Detta ska inbegripa plankorsningar med både skydd mot vägen och 
varningssignaler mot vägen.  

d Med hinderkontroll: en plankorsning där en signal eller annat tågskyddssystem tillåter ett tåg att 
passera först när plankorsningen är helt skyddad från vägsidan och fri från intrång. 

12. Ange säkerhetsmål för verksamheten både långsiktiga och för det år som rapporteringen avser.
Säkerhetsmålen ska finnas i säkerhetsstyrningssystemets dokumentation. Skriv ett mål per rad.

13. Skriv en kommentar om hur målet har uppfyllts eller varför har målet inte uppfyllts.
14. Beskriv t.ex. vilken typ av händelse som ledde att aktiviteten beslutades samt beskriv vad aktiviteten

har lett till, t.ex. färre OSPA, färre incidenter.
15. En systemrevision är en systematisk undersökning för att avgöra om säkerhetspåverkande aktiviteter

och tillhörande resultat överensstämmer med vad som planerats och om aktiviteterna genomförts på ett
effektivt sätt och är lämpliga för att nå målen.

16. Ett utrymme för att fritt ange eventuellt upptäckta brister och fel i järnvägstransportsystemet som kan
vara värdefullt att veta för Transportstyrelsen (tillsynsmyndigheten).

17. Den tid som används för att plocka fram underlag och besvara frågorna i enkäten. Tid för att hålla
ordning på uppgifter som omfattas av säkerhetsstyrningssystemet ingår inte.
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