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Detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl., 
Melavägens förlängning 
 
Vetlanda, Vetlanda kommun 

 
Planområdets lokalisering i tätorten vid röd markering. 

Planbeskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen består av karta med bestämmelser samt denna planbeskrivning.  

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en förskola med 100 förskoleplatser 
och tillagningskök. Detaljplanen ger även möjlighet att i framtiden utveckla 
verksamheten till totalt 120 förskoleplatser om behov föreligger. Friyta/lekyta och 
parkeringsyta säkerställs i planen.  

Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa en tillfartsgata till området samt anläggande 
av en cykelväg mellan förskolan och angränsande befintligt bostadsområde längs 
Mossgårdsvägen. Detaljplanen syftar även till att säkerställa naturmark samt att 
skyddsvall upprätthålls mellan riksväg 31 och bebyggelseområdet.  
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Plandata 

Lägesbestämning 

Planområdet är lokaliserat i utkanten av stadsdelen Mossgård, belägen i södra delen av 
Vetlanda tätort. Riksväg 31 avgränsar området i öster. Fyra bostadstomter ligger på 
motsatt sida Melavägen i nordväst, och i söder avgränsas planområdet av småhustomter 
och ett grönområde. Avgränsning i sydväst har gjorts mot befintlig detaljplanegräns för 
detaljplan fastställd 1976-03-17. 

Väster om planområdet rinner Emån som utgör en lummig och naturskön miljö. Vid 
denna återfinns den kulturhistoriskt värdefulla Mela Kvarn.  Nordost om planområdet, 
öster om väg 31, ligger det tätortsnära naturreservatet Illharjen. 

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet utgör ca 2,5 hektar mark och omfattar del av fastigheterna Storegården 
1:1, Mossgård 1:31 och Storegården 1:12 (banvallen). Vetlanda kommun äger 
Storegården 1:1 och Mossgård 1:31 och Trafikverket äger Storegården 1:12. 
Trafikverkets styrelse har 2016-06-16 fattat beslut om nedläggning av järnväg på 
sträckan Vetlanda – Åseda och kommunen för nu diskussioner med Trafikverket om 
övertagandet av banvallen för att kunna anlägga ett pendlingsstråk för cykel mellan 
Vetlanda och Korsberga.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

Vetlanda Översiktsplan, antagen 2010 och aktualitetsprövad 2017 

I gällande översiktsplan anges inga specifika ställningstaganden för aktuellt område. 
Planeringsmål i översiktsplanen som berör planförslaget är bland annat: 

- Den kommunala servicen, i form av skolor och förskolor, ska erbjuda miljöer 
som är tillgängliga för alla och anpassade för modern undervisning.  

- Vetlanda kommun ska ha en blandad bebyggelse med goda förutsättningar för 
att cykla och gå till arbetsplats och skolor/förskolor. 
 

Planeringsstrategier som berör planförslaget är bland annat: 
 

- Bygga förskolor där det är möjligt att få en flexibel verksamhet som bättre klarar 
att hantera en ökad och minskad efterfrågan inom barnomsorgen. 

- Skapa förutsättningar för samordning av förskola, fritidshem och skola för att 
vinna lokalmässiga, personella och verksamhetsmässiga fördelar. 

Fördjupad översiktplan Vetlanda tätort 1993  

I den nu gällande fördjupade översiktsplanen för tätorten anges området i 
markanvändningskartan som park/naturmark. För närvarande pågår arbete med en ny 
fördjupad översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort 2040, vilken 
förväntas att antas i slutat av 2018. I planen anges behov av fler föreskolplatser inom 
tätorten, och aktuellt område pekas ut som lämpligt för prövning av ändamålet. 
Lokalförsörjningsprogram för förskolan, vilken presenteras nedan, utgör underlag för 
detta ställningstagande. 
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Lokalförsörjningsprogram förskola 2017 

Programmet anger det väntade behov av förskoleplatser i kommunen fram till år 2025 
och är framtaget av Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med representanter 
från Tekniska kontoret, Miljö- och byggförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen. 
Programmet pekar på att det i närtid finns behov av tre nya förskolor i centralorten.  En 
av dessa bör lokaliseras centralt i södra delen av tätorten. I södra centralorten finns idag 
Bäckseda förskola (85 pl) och Stensåkra förskola (110 pl), totalt 195 platser. Behovet 
uppgår långsiktigt till ca 300 platser, en bedömning som överensstämmer med 
framtagen befolkningsprognos. En ny förskola med plats för 100 barn behövs därför från 
och med år 2020 för att täcka behovet.  

 

Kartan redovisar tätortens förskolområden. Södra i rött, östra i grönt och västra i blått. 

Behovet uppkommer dels genom förväntad befolkningsökning och dels genom ett 
behov av att ersätta flera befintliga förskolor i centralorten med nya, större och mer 
ändamålsenliga enheter. Placeringen av nya förskolor ska vara strategisk i förhållande till 
åldersstrukturer i omkringliggande bostadsområden. Lokalisering av de nya 
utvecklingsområdena för bostäder som pekas ut i kommande Fördjupad översiktsplan 
för Vetlanda tätort 2040 samt förväntade generationsskiften inom centralortens 
befintliga stadsdelar har även vägts in i bedömningen. Behovet av en ny förskola i södra 
centralorten bygger på följande:  

- I södra föreskolområdet är cirka 4 200 personer bosatta (oktober 2016). Över 
1200 av dessa bor i stadsdelen Stensåkra. Inom denna stadsdel råder en hög 
omflyttning och antalet barn är frekvent högt.  
 

- Nya bostadsområden har de senaste åren tillkommit centralt i Bäckseda, i 
stadsdelen Gillesgården, och i närtid tillkommer ytterligare bostäder i 
Sliparegården.  
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- Generationsskiften är att vänta i flera områden inom södra förskolområdet, i 
första hand i Stensåkra Gård och i viss utsträckning Sliparegården.  
 

- I den kommande fördjupade översiktsplanen pekas nya bostadsområden för 
villabebyggelse ut i Kråkegården, Södra Kråkegården och Ekängen. I stadsdelen 
Stensåkra pekas ett nytt område ut för bostäder i radhusform.  
 

- Långsiktigt redovisas i den kommande fördjupande översiktsplanen en fortsatt 
utveckling av bostadsområden på östra sidan om riksvägen 31 (se 
utvecklingsstråk i kartan på föregående sida) söder om naturreservatet Illharjen. 
Detta kan långsiktigt medföra ett ökat tryck på förskoleplatser i det södra 
föreskolområdet. 

- Vårdnadshavare till barn boende i Bäckseda-området söker i första hand 
placering vid Bäckseda förskola. Eftersom plats inte kan erbjudas alla som söker 
sker hänvisning till andra förskolor i centralorten. 

 

  
Bilden redovisar stadsdelar, befintliga förskolor samt utpekade nya bostadsområden i 

den nya fördjupade översiktsplanen. Kartan redovisar även ett långsiktigt 

utvecklingsstråk söder om Illharjen.  

Funktionsprogram förskola 2015 

Kommunen har tagit fram ett funktionsprogram för förskolor med riktlinjer för 
utformning, funktioner och dimensionering vid planering och projektering av nya 
förskolor i kommunen. Programmets riktlinjer har legat till grund för förslaget om 
lokalisering av en ny förskola i Mossgård samt utbredningen av planområdet utifrån 
angivna ytstorlekar för utemiljöer samt parkering. Vid placering av nya förskolor ska 
följande beaktas: 

  

1. Norra 

Kråkegården 

2. Kråkegården 

3. Södra 

Kråkegården 

4. Storegården 

5. Ekängen 

6. Mossgård 

7. Gillesgården 

8. Sliparegården 

9. Stensåkra gård 

10. Stensåkra 

1

2

3

4 

5

6

7

8

9

10



5 
 

- Strategisk placering i förhållande till befintliga och planerade bostadsområden. 
 

- Hänsyn ska tas till starkt trafikerade gator, andra luftföroreningar och 
högspänningsledningar. 
 

- Strategisk placering i förhållande till elevflöden och andra skolor och förskolor. 
 

- Strategisk placering vad gäller angörande gator, gång- och cykelvägar.  
 

- Placeringen ska göras med hänsyn tagen till individuella behov, genusperspektiv 
och integration.  
 

- Tomten ska vara tillräckligt stor för att tillgodose kommunens ambitioner om 
friyta, parkering och bebyggelse. I närheten ska det om möjligt finnas platser för 
utflykter. 

Planområdet lever upp till Funktionsprogrammet, bland annat genom att lokaliseringen 
ligger inom rimliga gång- och cykelavstånd från stora delar av Bäcksedas bebyggelse och 
längs en säker gång- och cykelväg norrifrån. Området ligger även naturskönt och har god 
tillgänglighet till målpunkter och större grönområden, såsom Mela kvarn och Illharjen. 
Detta ger goda möjligheter för förskolans pedagogiska uppdrag. Närheten mellan 
planområdet och Bäckseda skola gynnar helhetstänkandet kring barns och elevers 
skolgång. Samverkan och övergång från förskola till skola underlättas när 
verksamheterna har en geografisk närhet. 
 
Stensåkra förskola ligger i ett segregerat bostadsområde, vilket har medfört att 
förskolan har en hög andel barn med utländsk bakgrund placerade. Ur 
integrationshänseende finns det viktiga värden i att barn från Stensåkra-området får 
möjlighet att möta barn med svensk bakgrund och vice versa. Lokalisering av en ny 
förskola i Mossgård, på relativt nära avstånd från Stensåkra, bedöms kunna bidra till att 
samtliga förskolor i södra förskolområdet får en blandning av barn från olika 
bakgrunder.  
 
Nackdelar med lokaliseringen utifrån funktionsprogrammet är att angöring behöver ske 
på befintlig lokalgata samt närhet till riksväg 31. Generellt bör trafikalstrande 
verksamheter i första hand lokaliseras med infart direkt mot en huvudgata för att 
minimera påverkan på boendemiljö vid lokalgator. De åtgärder som anges i planförslaget 
medför att trafiksituationen på Melavägen fortsatt bedöms vara trafiksäker. Den 
befintliga skyddsvall som säkerställs genom planförslaget medför inte påtaglig olycksrisk 
från riksvägen.   

Grönstrukturplan för Vetlanda och Bäckseda 2006 

Planområdet omfattar en del av Mossgårdsskogen som beskrivs som en närpark med 
naturkaraktär.  Inventering genomfördes före avverkningen 2011 då många träd fälldes 
inom området. Genom området går ett grönstråk i nord-sydlig riktning som anges vara 
av bevarandevärd betydelse.   

Detaljplaner 

Planområdet omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  
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Miljökonsekvensbeskrivning 

Bakgrund 

Kommunen ska vid upprättande av detaljplaner bedöma och ta ställning till om planens 
genomförande kan antas leda till så kallad betydande miljöpåverkan enligt plan- och 
bygglagen 4 kap. 34 §. Om så är fallet ska en miljöbedömning av planen göras, vilket 
bland annat innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra 
om detaljplanen kan antas medföra betydande negativ miljöpåverkan har en 
behovsbedömning upprättats, daterad 2017-07-14. Behovsbedömningen sammanfattas 
nedan. 

Sammanvägd bedömning och motiverat ställningstagande 

Den planerade markanvändningen bedöms som lämplig med hänsyn tagen till gällande 
plan- och miljölagstiftning. Gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas. 
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i plan- och bygglagen 4 kap. 34 § och en särskild miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. Planförslagets tänkbara 
påverkan och konsekvenser för planområdet och dess närområde redovisas i denna 
planbeskrivning. 

Förutsättningar och förändringar 

Natur 

Vegetation  

Planområdet och kringliggande miljö utgörs av en gran- och tallplantering från 2011 med 
enstaka äldre träd (främst tall och björk) och stor del slyvegetation. I väster närmast 
bebyggelsen har nyplantering av barrträd undvikts till förmån för att lövträd ska kunna 
växa upp i enlighet med riktlinjer angivna i grönstrukturplanen för Vetlanda och 
Bäckseda (2006). Naturvärdena bedöms vid en inventering genomförd av kommunens 
naturvårdshandläggare vara låga utifrån dess betydelse för biologisk mångfald. Delar av 
området används som lek- och rekreationsområde. I grönstrukturplanen anges att 
mulleverksamhet förekommer i området. Inom området finns upptrampade stigar och 
nedtrampad vegetation i banvallen vittnar om att spåret används som gångstråk.   

 

  

Melavägens förlängning med planområdet till höger om vägen. Vegetationen utgörs främst av 

enstaka äldre träd, nyplanterad gran och tall samt slyvegetation.  
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Detaljplanen reglerar två områden till markanvändningen NATUR. Det innebär att det 
lövskogsområde som har planerats för bevaras. Inom det västra området avsätts ca 1300 
kvm mark för att en cykelväg ska kunna anläggas mellan befintlig bostadsbebyggelse och 
den planerade förskolan. Området i öster utgör ca 15000 kvm som planläggs som 
naturmark i syfte att säkerställa att grönstråket i nord-sydlig riktning bevaras samt 
fortsatt möjlighet för lek och rekreation. Syftet är även att säkerställa att skyddsvallen 
mellan riksvägen och planområdet upprätthålls, se vidare under Riksväg 31. 

Emån 

Nordväst om planområdet rinner Emån som har höga naturvärden genom sin 
artrikedom och förekomst av skyddsvärda och unika naturtyper. Karaktärsarter för Emån 
är bl.a. havsöring, mal, flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla, kungsfiskare, 
strömstare, forsärla och utter. Vattendraget i aktuellt område utgör riksintresse för 
naturvård och Natura 2000-område.  

I Emån nedströms Mela kvarn finns stationär öring. Vid ån har fågelarter som 
strömstare, forsärla, stare, mindre hackspett, nötkråka, kungsfiskare och gröngöling 
observerats. Utter finns i området och de strömmande delarna av ån är särskilt viktiga 
för dess födosök under vintern. Planförslaget medför inte att några träd längs Emån tas 
ned eller att övrig vegetation avlägsnas, och planen bedöms därför inte medföra negativ 
påverkan på djurlivet.  

Planförslaget föranleder en ökad trafikbelastning på Melavägen som ligger i direkt 
anslutning till Emån. Detta medför en ökad mängd föroreningar i dagvattnet som går ut i 
recipienten. Utifrån ytmässiga begränsningar mellan gata och å (som smalast 3,5 meter) 
är det svårt att anlägga infiltrationssystem utöver befintlig vegetation. Den ökade 
föroreningsmängdens påverkan på recipienten bedöms dock ha en negativ påverkan av 
ringa art gällande vattenkvaliteten. Frågan har samråtts med Emåförbundet och 
miljökvalitetsnormen bedöms inte påverkas.  

Upphävande av strandskydd 

Strandskyddet är en lag som syftar till 
att stärka den allemansrättsliga 
tillgången till stränder och vatten 
samt bevarandet av goda livsmiljöer 
för växt- och djurliv i strandområden.  

För aktuell sträcka av Emån råder 
strandskydd inom 100 meter från 
strandlinjen. Strandskyddet råder 
därmed inom en mindre del av 
planområdet, ca 1000 kvm berörs.  

 

 

Strandskyddat område inom blåmarkerat 

område och planområdet i rött. Inom det 

område som ytorna överlappar råder 

strandskydd, och inom delar av det 

området upphävs strandskyddet.   
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Kommunen får upphäva strandskydd för ett område som avses ingå i en detaljplan, om 
det finns särskilda skäl och om intresset för att ta i anspråk ett område på det sätt som 
avses med planen väger tyngre än skyddsintresset. I samband med upprättande av 
rubricerad detaljplan upphävas strandskyddet för den del av planområdet som är 
lokaliserat inom strandskyddsområdet och regleras till markanvändning som inte 
överensstämmer med strandskyddets syfte. Område avsett för allmän platsmark, GATA, 
(700 kvm) och kvartersmark avsedd för förskola (100 kvm) berörs. Inom 
markanvändningen NATUR krävs inte att strandskyddet upphävs.  
Motiv som åberopas för upphävandet av strandskyddet är 7 kap 18 c § miljöbalken 
(MB:1998:808): Område som upphävande från strandskyddet avser har 

1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen 

Större delen av marken redan är ianspråktagen för vägändamål. Vägen är tillfart till fyra 
bostadsfastigheter, dagligen framförs motorfordon på den. Därtill är området utanför 
planområde mellan strandlinjen och vägen ianspråktaget av bebyggelse i form av Mela 
Kvarn med tillhörande byggnader, kolonilotter, en gång- och cykelväg samt en grusad 
parkering. Det markområde som regleras som kvartersmark avsedd för förskola är 
därmed väl avskilt från området närmast strandlinjen.  

Bedömningen är följaktligen att upphävande av strandskyddet inte inskränker på 
allmänhetens tillträde till strandområdet eller innebär negativ påverkar på växt- och 
djurliv eftersom området redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. Ett upphävande av strandskyddet bedöms därmed 
befogat. På plankartan finns en administrativ bestämmelse om att strandskyddet 
upphävs inom planområdet.  

Markens beskaffenhet och översvämningsrisk 

Planområdet är relativt flackt med en höjdnivå som sluttar från + 181,0 meter i norr till + 
182,0 meter i söder. Området utgör en svag sänka, där omkringliggande gatunivå ligger 
på + 182,5 och banvallen ligger på + 183,0 meter. Vid flöden som uppkommer vid 100-
årsregn finns risk för översvämning inom planområdet genom närheten till Emån.  

En geoteknisk undersökning har genomförts inom området. Undersökningen visar att 
jordlagret består av rottrådar och mull på en variation i mäktighet mellan 0,2 och 0,5 
meter. I de näst liggande partierna förekommer även torv och det organiska ytskiktet är 
ytterligare något tjockare. Detta följs av en sandig morän som fortsätter till fullgrävt 
djup på 3,0 meter. I provgroparna påträffas finkorniga (siltiga) skikt från och med djup 
på 1,9 respektive 1,6 meters grävdjup.   

Grundvattennivån har mätts i de provgropar som grävts i området. Resultatet indikerar 
på nivåer kring + 181,0 till + 180,6 meter, och något lägre i det sydöstra hörnet av 
utredningsområdet. Centralt i området bedöms grundvattnet nå markytan vid högt 
grundvattenstånd. I nuvarande läge sker dränering från området i och utefter banvallen 
och dess diken mot Emån i norr. Det sydvästra hörnet av området bedöms dräneras 
genom befintlig sandig morän mot Emån i väster.  

Detaljplanen reglerar genom planbestämmelse lägsta golvnivå med hänsyn till rådande 
markhållanden för att motverka risken för översvämning. Byggnation bör uppföras på en 



9 
 

nivå av + 183,0 meter eller högre. Områden för byggnation bör avlägsnas från organiskt 
material som humus och torv och fyllas och packas med väl dränerande material för god 
grundläggning. Parkerings- och lekytor bör ligga på en nivå som underlättar ett 
genomströmmande översvämningsflöde och på så vis minskar dämningseffekter. 
Parkeringsytan föreslås anläggas på + 181,7 meter i norr och + 181,9 meter i söder för 
god effekt.  

Markföroreningar och markradon 

Undersökning av förekomst av markföroreningar har gjorts i anslutning till banvallen. 
Analysresultatet visade att det inte förekommer halter av de analyserade ämnena som 
överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, känslig 
markanvändning (KM) på mark inom Storegården 1:1. I släntfoten till banvallen inom 
Storegården 1:12 förekommer inga föroreningar som överstiger känslig markanvändning 
(KM) med undantag för ämnet PAH-H som tangerar riktvärdet för känslig 
markanvändning (KM). Spridningsrisken för PAH-H är låg då spridning i organiskt 
material sker mycket långsamt. Bedömningen av resultatet medför att krav på sanering 
inte ställs.  

Ett prov för markradon har tagits i området. Den uppmätta halten innebär att området 
klassas som normalradonmark. Den rekommenderade graden av radonskydd för 
nybyggnad är vid denna klassning att uppföra bebyggelse radonskyddande.   

Fornlämningar 

Inom området förekommer inte några kända fornminnen. Planområdet ligger i nära 
anslutning till gravfält, vilket medför att en arkeologisk utredning ska genomföras innan 
planen kan antas. En utredning ska utvisa om fornlämningar förekommer och hur 
hänsyn i så fall ska tas till dessa innan byggnation kan ske.  

Bebyggelseområden 

Mossgård 

Mossgård är ett utpräglat villaområde öster om Bäcksedavägen som planlades och 
bebyggdes främst under 1960- och 1970-talet. I området ligger även Bäckseda skola 
med barn i årskurs F-6. När den nya sträckningen av riksväg 31 i partiet Bäckseda–
Byestad fullföljdes under 1990-talet upphörde Bäcksedavägen att utgöra genomfartsled.   

Befintliga bostadsfastigheter i anslutning till planområdet utgörs av fyra större tomter 
nordväst om planområdet, vilka inte omfattas av detaljplan, samt småhustomter längs 
Melavägen och Mossgårdsvägen syd och sydväst om planområdet vilka omfattas av 
detaljplan från 1976. 

Mela Kvarn 

Vid Emån återfinns Mela kvarn som har anor tillbaka till 1600-talets slut och som är 
värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv År 2017 ansökte Bäcksedas 
Hembygdsförening om att byggnadsminnesförklara kvarnen. Länsstyrelsen i Jönköpings 
län beslutade med stöd av 3 kap 1 § kulturmiljölagen (KML 1988:950) att avslå ansökan, 
med motiveringen att stora delar av miljön rivits och kompletterats med delar som 
saknar förankring. Detta medför att Mela Kvarn inte kan anses uppnå de värden som en 
byggnadsminnesförklaring förutsätter.  
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Trots detta framhölls att kvarnen utgör en fin kulturmiljö och genom det kommunala 
ägandet och den långsiktiga förvaltningen av Bäckseda hembygdsförening finner 
Länsstyrelsen att miljöns bevarandeintressen är tillgodosedda.  

Området utgör en tillgång som besöksmål för den planerade förskoleverksamheten på 
ett gångavstånd på ca 150 meter. Planförslaget bedöms inte påverka bebyggelsen 
negativt med hänseende till avståndet mellan byggnaderna samt att ny bebyggelse 
anpassas till befintlig bebyggelse gällande byggnadshöjd. 

Mela Kvarn sedd från bron och den natursköna miljön kring Emån.  

Ny förskola 

Ny förskolbebyggelse ska omfatta 100 förskoleplatser samt tillagningskök. Detta medför 
organisatoriska och pedagogiska fördelar genom möjlighet till ökad samverkan mellan 
avdelningar och större flexibilitet i personaltäthet. Ytan som avsätts medför möjlighet 
att i framtiden utveckla verksamheten till totalt 120 förskoleplatser om behov föreligger. 
Området som planläggs för förskoländamål utgör ca 10 000 kvm. 

Högsta byggnadshöjd regleras till 4,2 meter för att motsvara kringliggande bebyggelse. 
Största tillåtna byggnadsarean är 2000 kvm för att ändamålsenliga lokaler ska kunna 
tillskapas.  Funktionsprogrammet anger att förskolor i första hand bör planeras i ett plan 
där yttillgång finns. Prickmark förläggs 6 meter mot gatan för att säkerställa goda 
siktförhållanden i gaturummet. Korsmark förläggs på det område som utifrån 
markförutsättningar lämpas sämst att uppföra bebyggelse för frekvent vistelse på. På 
denna yta kan komplementbyggnader i form av förråd och dylikt uppföras.  

Tomtens dimensionering utgår från kriterier som anges i förskolans funktionsprogram, 
som i sin tur bygger på Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid 
förskolor och liknande verksamhet (BFS 2015:1 FRI). Rekommendationen är 30-40 kvm 
friyta per barn, vilket motsvarar 4800 kvm för 120 barn. Detta tillgodoses väl eftersom 
detaljplanen möjliggör över 5000 kvm friyta.  

Grundprincipen för utemiljön är att utnyttja tomtens naturliga förutsättningar. Befintlig 
vegetation ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt, samtidigt som nyplantering av 
buskar och träd ska ske för att skapa en varierad utemiljö. Funktionsprogrammet 
betonar vikten av skuggande vegetation i utemiljön för att minska strålningsexponering 
vid lek. Nivåskillnader kan med fördel behållas och tillskaps med hänsyn tagen till 
planerad bebyggelse.  
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Skissförslag över hur förskoltomten samt ny cykelväg kan utformas. Illustrationen är inte 

bindande utan är endast ett exempel på möjlig utformning.  

Förskolans placering innebär närhet till naturreservatet Illharjen som är beläget nordost 
om planområdet på ca 350 meters gångavstånd. Naturområdet utgör en tillgång som 
besöksmål och nås trafiksäkert via planskild passage över riksväg 31. 

Tillgänglighet 

Förutsättningarna för god tillgänglighet inom förskoltomten är goda. Höjdskillnad mellan 
kommunikationsyta och marknivå för bebyggelse ska i första hand utformas genom 
lutande plan med tillfredsställande lutning.  

I funktionsprogrammet anges en målsättning om att minst en förskola inom varje 
förskolområde ska ha en avdelning anpassad för barn med multihandikapp. Detta bör 
övervägas vid byggnation.  

Gator och trafik 

Gatunät 

Planområdet angörs via Melavägen som utgör lokalgata med kommunen som 
väghållare. I gällande detaljplan fastställd 1976-03-17 anges att Melavägen erhåller 
karaktären av kombinerad matar- och angöringsgata. Angöring från riksväg 31 öster om 
området hade i detta fall varit fördelaktig ur belastningssynpunkt på Melavägen, men är 
inte samhällsekonomiskt försvarbart.  

Melavägen består av körbana ca 6 m och trottoar ca 1,2 m. Vid korsningen Melavägen-
Mariedalsvägen ansluter ett väl använt gång- och cykelstråk norrifrån med bland annat 
Bäckseda skola som målpunkt. I Melavägens förlängning ansluter även gång- och 
cykelstråk från Gillegårdsvägen samt från Illharjens naturreservat. Nuvarande 
trafikmängd på Melavägen uppgår till ca 200 fordon/dygn. Andelen tung trafik är ca 5 %. 
Medelhastigheten är 30 km/h. Sett över dygnet framförs fordon mest frekvent under 

Lekyta 

Förskola 

Parkering 

Mela Kvarn 

Natur 

Cykelväg 

Skyddsvall 

Lekyta 
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morgonen vid kl. 07.00 samt på eftermiddagen kl. 16.00, ca 20 fordon i timmen vid båda 
tidpunkterna. Nuvarande trafik alstras främst från boende, befintlig skola, kolonilotter 
samt besökande till Mela Kvarn.  

En ny förskola alstrar trafik från vårdnadshavare, personal och transporter. Nedan 
beräknas trafikalstringen för en förskola med ca 120 barn. Antagande har skett utifrån 
förskolans placering samt erfarenheter från andra förskolor. 

- 17 % av hushållen beräknas ha mer än ett barn i förskolan, 10 % av barnen 
beräknas vara frånvarande/sjuka. Detta beräknas alstra 350 resor/dag från 
vårdnadshavare som hämtar och lämnar barn. 

- Personal, lokalvård, vaktmästare och transporter beräknas alstra 70 resor/dag. 
- Totalt beräknas förskolan alstra ca 420 resor/dag. Förskolan centrala placering i 

Bäckseda bedöms medföra att ca 75 % (315 resor) görs med bil och resterande 
25 % (105 resor) görs via cykel eller gående. 

Planförslaget medför att trafikmängden på Melavägen bedöms öka från ca 200 fordon 
per dygn till ca 515 fordon per dygn. Detta gäller främst vardagar, tisdag till torsdag. 
Under måndagar och fredagar bedöms trafikmängden bli ca 415 fordon per dygn då en 
del barn inte går samtliga dagar i förskolan. Under helg bedöms förskolan inte alstra 
trafik. Maxflöde förväntas uppstå mellan kl. 07.00 - 08.00 då förskolans trafik samt 
nuvarande trafik bedöms uppgå till ca 80 fordon i timmen.  

Ökningen av fordonstrafik bedöms inte orsaka kapacitetsproblem på Melavägen. Sikt i 
befintliga korsningar bedöms som goda. Gatans nuvarande utformning stödjer låg 
hastighet, dock finns risk för ökade medelhastigheter. För att säkerställa fortsatt god 
trafiksäkerhet på Melavägen krävs åtgärder.  

   

Oskyddade trafikanter rör sig främst i korsande stråk över Melavägen, därmed är det 
åtgärder i dessa punkter som krävs. Uppföljning av medelhastigheter bör utföras när ny 
förskola tagits i bruk. Föreslagna åtgärder är i första hand: 

- Hastighetsdämpande åtgärd (A) vid korsningen Melavägen-Mariedalsvägen, där 
gång- och cykelväg ansluter. Exempelvis en upphöjd korsning.  
 

- Förstärkt passage och/eller hastighetsdämpande åtgärd (B) vid förlängningen 
Mossgårdsvägen. 

Karta som visar befintligt 

gång- och cykelnät, nya 

stråk samt de punkter där 

trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder krävs. Två 

alternativ för ny 

pendlingssträcka till 

Korsberga visas.  

1 

2 

A 

B 
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Gång- och cykelnät 

Förskolans centrala placering stödjer användandet av gång och cykel. Befintliga gång- 
och cykelförbindelser till och från planområdet anses goda om åtgärder som presenteras 
nedan genomförs. Förbindelsen norrifrån är trafiksäker då den inte är lokaliserad i 
anslutning till bilväg. Från söder sker resor till fots och med cykel i befintligt gatunät. 
Från väster förväntas inte ett stort antal resor ske med gång- och cykel under tidsperiod 
för maxflöde av fordonstrafik, vilket motiverar att Melavägens nuvarande utformning 
kan bibehållas. Det finns även en gång- och cykelförbindelse öster ut till naturreservatet 
Illharjen som är planskild från riksvägen.  

För att uppnå god tillgänglighet och främja användandet av gång och cykel till den nya 
förskolan föreslås följande: 

- Befintliga GC-stråk från Mela kvarn och Gillegårdsvägen ansluts till förskolan.  
 

- Befintliga GC-stråk i närheten föreslås kopplas ihop för att främja att gående och 
cyklister naturligt rör sig förbi den nya förskolan.  
 

- Gatan, från korsningen Melavägen-Mariedalsvägen till nya förskolan, föreslås 
breddas. Detta möjliggörs i planförslaget inom markanvändningen GATA.  

Banvallen till Korsberga kan på sikt omvandlas till ett pendlingstråk för cykel. Hur stråket 
ska ansluta till befintliga gång- och cykelvägar är under utredning, och planförslaget 
möjliggör för detta på både östra (1) och västra (2) sidan av förskolan inom 
markanvändningen NATUR. Kommer banvallens sträcka bakom den nya förskolan att 
användas bör även detta stråk anslutas till förskolan samt kopplas ihop med befintliga 
gång- och cykelvägar i närheten. 

Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats är belägen längs Bäcksedavägen vid Bäcksedaskolan på ett 
gångavstånd på 600 meter från planområdet.  

Parkering, utfarter och varumottag  

Antal parkeringsplatser för förskolverksamhet med 100 barn anges i Förskolans 
funktionsprogram behöva uppgå till 30 platser för att serva besökande och personal. 
Eftersom verksamheten ska kunna utökas till 120 barn bör utrymme för ytterligare fem 
parkeringsplatser reserveras alternativt anläggas. Parkering bör anordnas i anslutning till 
Melavägens förlängning med den höjdsättning som anges under Markens beskaffenhet 
och översvämningsrisk. 

Utfart kan anordnas till Melavägens förlängning, som på plankartan har 
användningsbestämmelsen GATA. Kommunikationsyta för varuleverans kan anordnas i 
anslutning till parkering. Viktigt är att varumottag sker avskilt från förskolegård.  
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Störningar 

Djurhållning i närområdet 

Norr om planområdet återfinns en bostadsfastighet med stall, Storegården 1:6. 
Stallbyggnaden är belägen 85 meter från förskolans byggrätt och 35 meter från 
förskolans utemiljö. Norr om fastigheten på ännu längre avstånd från förskolan, mellan 
Emåns strand och tomten, finns ett nyttjanderättsavtal för bete upprättat mellan 
kommunen och fastighetsägaren. Lämpligheten att lokalisera en förskolverksamhet i 
närhet till djurhållning ur allergisynpunkt har bedömts genom beaktande av 
verksamhetens art och omfattning.  

 

 

I kommunen översiktsplan 2010 anges i en planeringstrategi rekommenderade 
skyddsavstånd mellan ny bebyggelse och hästgården. Nya riktlinjer baserade på 
forskning har sedan planens antagande kommit, vilket medför att strategin bedöms 
inaktuell.   

Allmänt gäller att ju fler djur det finns på en begränsad yta desto större påverkan på 
omgivningen. Mängden av allergen som sprids ökar med antalet hästar. Några få hästar 
ger oftast obetydlig störning medan ridskola eller travbana kan ge upphov till betydligt 
större olägenheter. Generellt gäller att ju längre avståndet är mellan djurhållning och 
bebyggelse desto mindre är risken att omgivningen ska påverkas (Länsstyrelsen Blekinge 
Län, Dnr 340-2623-08).  

Enligt miljö- och byggförvaltningens miljö- och hälsoinspektion 2009-09-30 hålls tre 
hästar på fastigheten. Hagarna mockas regelbundet och sommartid hålls hästarna på 
sommarbete på annan fastighet. Gödseln förvaras på en gjuten platta och är omgiven av 
tre väggar samt tak. Två gånger om året töms plattan. Det noterades inga störningar 
från gödselplattan eller hästarnas hagar vid inspektionen. Ingen traktor innehas i 
verksamheten så ingen spillolja uppkommer och ingen diesel hanteras. Det används inga 
bekämpningsmedel och inget slam på markerna. Vid inspektionen noterades inga brister 
i miljö- och hälsoskyddshänsynen.  

Storegården 1:6 

Karta som visar på vilka avstånd 

stallbyggnad och bete ligger i 

förhållande till skolområde samt 

byggrätt för förskolan.  

35 m 

50 m 
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Storegården 1:6 med tillhörande bete bedöms ha en begränsad utvecklingsmöjlighet 
ytmässigt, vilket medför att det fortsatt kommer röra sig om få djur som hålls i närhet till 
förskolan. De lokala förhållandena på platsen såsom förhärskande vindriktning, 
topografi och vegetation hindrarallergenspridning. Den förhärskande vindriktningen är 
inte mot förskolans håll, det finns befintligt vegetation mellan stall och byggrätt och 
ytterligare plantering av vegetation kan göras på förskolgården. Risken för spridning av 
lukt, damm och hästallergen bedöms låg. Hästar kan ibland framföras på vägen förbi 
förskolan, men detta bedöms i första hand inte ske under förskolans öppettider samt 
vara av ringa frekvens. Bedömningen är att verksamheterna kan samexistera.  

Riksväg 31 

Riksväg 31, som är belägen mellan 75-110 meter öster om område avsett för förskola, 
ingår i det ”funktionellt prioriterade vägnätet” och är utpekad som ”rekommenderad 
primär väg” för farligt gods. En riskanalys har tagits fram för att bedöma lämpliga 
skyddsåtgärder med anledning av närheten till leden.  

Den beräknade individrisknivån är att betrakta som acceptabel på avstånd längre än 30 
meter från vägkant. Då detaljplaneområdet ligger på 75 meter ifrån vägkant är 
individrisken på acceptabel nivå. Däremot medför den bedömda samhällsrisken att 
området klassas som ALARP-område (As Low As Reasonably Practicable) vilket innebär 
att säkerhetshöjande åtgärder behöver införas. Dessa är: 

- Utformningen av detaljplaneområdet bör ske så att befintlig vegetation mellan 
vägen och skolgården finns kvar. Detta säkerställs med planbestämmelsen 
NATUR. Träd och buskar ökar turbulensen i luftmassan vilket påskyndar 
utspädning av giftiga gaser i atmosfären till ofarliga koncentrationer.  
 

- De befintliga bullervallarna som finns mellan detaljplaneområdet och väg 31 bör 
vara kvar då de kan skärma av delar av värmestrålningen i händelse av en brand 
på vägbanan. Detta säkerställs med planbestämmelsen SKYDD. 
 

- Friskluftsintag skall riktas bort från farligt gods-led. Friskluftsintag kan 
exempelvis förläggas på skolbyggnadens tak eller på fasad som inte vetter mot 
vägen. 
 

- Skolbyggnaden kan tidvis ha hög personbelastning. Miljöbrytare (nödstopp) för 
byggnadens tilluftsventilation bör installeras som en säkerhetshöjande åtgärd 
om det anses vara samhällsekonomiskt försvarbart. 

Trafikbuller 

Trafikbulleralstring från riksväg 31 har undersökts inom aktuellt område. Resultatet visar 
att i nära anslutning till bullervallen blir dämpningen bättre och runt 70 m från vägmitt 
är det som högst ljudnivå. Vid denna punkt är det goda marginaler till de riktvärden som 
anges i Naturvårdsverkets Vägledning och riktvärden för buller på skolgård från väg- och 
spårtrafik. Vägledningen anger att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 50 
dBA ekvivalent ljudnivå på den del av skolgården som är avsedd för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet, eller 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid övriga vistelseytor inom 
skolgården. Maximal ljudnivå bör inte överstiga 70 dBA.  

Beräkningen av bullernivåer från riksvägen visar på en ekvivalent nivå på 46 dBA och en 
maxnivå på 52 dBA 70 meter från vägmitt. Område avsett för förskola ligger på ett 
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avstånd av 75-110 meter från vägmitt och har således ännu lägre ljudnivåer. Denna nivå 
anses acceptabel och vidare krav på bullerdämpningsåtgärder ställs inte.  

Banvallen 

Trafikverkets styrelse har 2016-06-16 fattat beslut om nedläggning av järnväg på 
sträckan Vetlanda – Åseda. Beslutet motiveras av att banan är i dåligt skick och konkreta 
planer på att återuppta trafiken saknas. Nedläggningsbeslutet gäller från och med 2016-
12-11. Eftersom banan ej längre trafikeras krävs ingen riskanalys ur störningshänseende.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Den planerande bebyggelsen ska anslutas till 
kommunalt vatten- och avlopp vilket Njudung 
energi ansvarar för.  

Detaljplanen medför att hårdgjorda ytor 
tillkommer inom området. Dagvattenhantering 
kan tillskapas norr om planområdet i så nära 
anslutning som möjligt till de hårda ytorna. 
Anläggande av översilningsområde syftar till att 
fördröja och infiltrera dagvattnet innan det leds 
ut i recipienten. Ytor för detta finns tillgängligt i 
naturmarken.  

Utom planområdet leds dagvatten från flertalet gator i stadsdelen via ledningar rakt ut i 
Emån utan fördröjning eller rening.  Vid anordnande av yta för öppen 
dagvattenhantering inom planområdet finns sannolikt möjlighet att ansluta befintligt 
dagvattennät, vilket medför en positiv effekt för vattenkvaliteten i Emån.   

Värme 

Planområdet ligger inte inom Njudung Energis verksamhetsområde för fjärrvärme, vilket 
innebär att ett enskilt energisystem för uppvärmning ska anordnas. I första hand bör 
system som möjliggör för energi från förnyelsebara källor väljas.  

Elnät 

Den planerande bebyggelsen ska anslutas till kommunalt elnät vilket Njudung energi 
ansvarar för.  

Sammanfattande motivering till planbestämmelserna 

Symbol Text Motivering 

 Naturmark Upprätthållande av grönstråk för rekreation samt 

möjlighet att tillskapa gång- och cykelväg inom området  

 Förskola Området dimensioneras för att kunna rymma 

ändamålsenliga lokaler, utemiljö och 

kommunikationsytor  

 Gata Möjliggör tillskapande av en förlängning av Melavägen 

med separerad gång- och cykelväg 

Skolområde 

Översilningsområde 
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 Skyddsvall Säkerställer upprätthållande av skyddsvall mellan 

planområdet och riksväg 31 

 Marken får enbart förses 

med komplementbyggnad  

Säkerställa att huvudbyggnad inte uppförs utifrån 

markförhållanden och översvämningsrisk. 

Komplementbyggnad i form av förråd kan uppföras 

  Marken får inte förses med 

byggnad  

Säkerställa att avstånd mellan gata och bebyggelse är 6 

meter ur trafiksäkerhetsynpunkt 

 
Högsta byggnadshöjd är 4,2 

meter  

Förskolan bör uppföras i ett plan för att underlätta för 

verksamhetens användning av lokalerna samt anpassning 

av ny bebyggelse till omkringliggande bebyggelse 

         e Största byggnadsarea är 

2000 kvm 

Största tillåtna byggnadsarea regleras för att möjliggöra 

byggnation av ändamålsenliga lokaler 

         m Golvnivå ska anordnas på 

lägst + 183,0 meter 

Lägsta golvnivå för huvudbyggnader säkerställs med 

hänsyn till översvämningsrisk 

Konsekvenser av planens genomförande 
 

- Detaljplanen möjliggör byggnation av en ny ändamålsenlig förskola i ett centralt 
läge inom södra förskolområdet för att möta det ökadebehovet av 
förskoleplatser i centralorten.  
 

- Ca en hektar skogsmark tas i anspråk för ändamålet förskola. Planen säkerställer 
samtidigt drygt 1,5 hektar naturmark för bevarandet av ett grönt stråk i nord-
sydlig riktning för rekreationsändamål och möjlighet att utveckla gång- och 
cykelvägnätet.  
 

- Förskolan byggs på en strategisk placering i förhållande till befintliga och 
planerade bostadsområden (rätten till förskoleplats nära hemmet) samt 
möjlighet för resor med gång- och cykel. Förskolan har närhet till större 
grönområden och kulturella besöksmål som kan nås på ett trafiksäkert sätt. 
 

- Förskolans närhet till riksväg 31 bedöms innebära tillfredsställande olycksrisk- 
och bullernivå vid upprätthållande av skyddsvall. Planerad höjdsättning inom 
området medför minskad risk för översvämning (klarar 100-års regn).  
 

- Ökad trafikalstring på Melavägen medför att åtgärder genomförs på sträckan för 
att upprätthålla en trafiksäker miljö.  
 

- Trafikökningen samt tillkommande hårdgjorda ytor medför påverkan på 
recipienten Emån. Dagvattenhantering i form av översilningsområde tillskapas 
norr om planområdet för fördröjning och infiltration.  
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Genomförandebeskrivning 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande och kan förväntas följa nedanstående 
tidplan om överklagande av planen ej sker.  

 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 10 år.    

Huvudmannaskap  
Kommunen är huvudman för allmän plats.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning  

Området avsatt till förskola kan genom avstyckning bilda egen fastighet. 

Ekonomiska Frågor 

Kostnader för uppförande av förskola, inklusive erforderliga gatubyggnader, belastar och 
inryms i kommunens investeringsbudget. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 

Undersökningar genomförda av konsult som utgör underlag till planen är: 

- Markundersökningar – Melavägens förlängning, Storegården 1:1 (2017-10-26) 
Avseende Geologi och markföroreningar 
 

- Riskutredning Storegården 1:1 (2017-12-12) 
Avseende närhet till led för transporter av farligt gods 
 
 

Tekniska kontoret 

 

Jan-Åke Johansson   Mohamad Al-Hindi  
Planchef    Planarkitekt 

 
ANTAGEN AV KF 2019-03-20 
 
LAGA KRAFT 2020-11-17 

Samråd

1:a kvartalet 
2018

Granskning

4:e kvartalet 
2018

Antagande

4:e kvartalet 
2018

Laga kraft

1:a kvartalet 
2019


