
                                                                                                                 SAMRÅDSHANDLING 

                                                              Utökat förfarande  

                                                                                                                           Dnr. 2016/257 
 

                                                              

  

Ny Detaljplan för  

del av Gärahov 1:51 m.fl. 
Byarum, Vaggeryds kommun, Jönköpings län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet, Del av Gärahov 1:51 m.fl., Byarum 

Samrådshandling 2018-03-07 

 

 

 



   
   

2 
 

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. 



   
   

6 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bild 8. Planområdet från sydöst.  

 

Bild 6 & 7. Planområdet sett från Krängshultsvägen i nordväst.  

 



   
   

7 
 

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 

Planområde

t 
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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. 
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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    

 

 


