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Inledning 

Planens syfte och huvuddrag 
Sävsjö tätort kan beskrivas som att bestå av tre kvadranter. I ost-/västlig riktning delas sta-
den av väg 127 samt i norr-sydlig riktning delas den av järnvägen/södra stambanan. Aktuellt 
planområde ingår som en del av den fjärde oexploaterade, sydvästliga kvadranten (blåmålat 
område i skissen nedan). Det är en gammal och naturlig tanke att exploatera området söder 
om väg 127 och väster om järnvägen. Eftersom området är stort ska aktuell planläggning 
endast omfatta södra delen av det nya handels- och industriområdet.  

Förslagen har föregåtts av redovisning i gällande översiktsplan samt därefter av en fördjup-
ning med en förstudie. Förstudien innebar att vägnätet inom den sydvästliga kvadranten 
samt östra sidan om järnvägen har utretts. Avsikten har varit att se om det går att föra över 
genomfartstrafik från väg 761 (Hjärtlandavägen) till en ny väg genom sydvästra delen. Hjärt-
landavägen går genom samhället såsom en stadsgata och är inte anpassad för genomfartstra-
fik. Att flytta trafiken skulle ge ökad säkerhet samt bättre förhållanden för genomfartstrafik. 
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Preliminär skiss till utformning av detaljplan 

 

I Sävsjö tätort är det brist på färdigplanerad, byggbar industrimark. Området söder om väg 
127 samt väster om järnvägen ägs till stor del av kommunen. Marken har bedömts lämplig för 
verksamheter såsom industri, i norr eventuellt även för handel.  

En preliminär skiss enligt ovan har upprättats för del av berört område. Någon avgränsning 
av ett planområde i en första etapp har inte gjorts i detta skede. Området längst i söder, enligt 
skissen, är privatägt. Marken behövs för anslutningsväg till befintligt vägnät som ansluter till 
en vägbro över järnvägen. 

Vägreservat för 
framtida ge-

nomfartstrafik 

 

Nytt industri-
område 

 

Enkel skiss på 
väg- och GC-
anslutningar 

utmed väg 127 
finns längre 
fram i doku-

mentet  

 

Separat GC-väg 
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Utdrag ur gällande översiktsplan 

För att i framtiden kunna avlasta en del av genomfartstrafiken på Hjärtlandavägen visas i 
skissen ett vägreservat som leder hela vägen mot väg 127. Vägreservatet kommer inte att ian-
språktas förrän i ett senare skede.   

Skissen har utformats med ett respektavstånd mot en fornlämning, som består av ett svårt 
skadat röse med diametern 18 meter. Sannolikt kommer ett större område i söder med fossil 
åkermark att beröras. Anslutningsvägen i söder till industriområdet bör studeras med hänsyn 
till detta men också till hur landskapsbilden påverkas då det är betydande nivåskillnader 
inom området.   

Förutsättningar 

Tidigare ställningstagande 
I gällande översiktsplanens projektkatalog (2012) redovisas området som lämpligt för han-
dels- och industriverksamhet. 
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Utdrag ur förstudie 
Ny anslutning av väg 761 till väg 127 och nytt handels- och industriområde – december 2012 

Förstudie anslutning av väg 761 till väg 127 
Förslaget med flyttning av genomfartstrafiken från väg 761 och ny väganslutning till väg 127 
har föregåtts av en förstudie. Förslaget har varit på samrådsremiss under år 2013. Bland an-
nat förordades ett alternativ där anslutningen till väg 127 blev i motsvarande Mejensjögatans 
förlängning. Förstudien innehåller mycket underlag men några beslut/ställningstaganden 
från bl.a. Trafikverkets sida finns inte. 
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Arkeologi 
En arkeologisk utredning, etapp 1 (rapport 2017:157), har genomförts i området. Tre utpe-
kade områden finns i närområdet av aktuellt planområde. Norra Ljunga 185:1 är en torp-
lämning som enligt utredningen synes överlaga en järnåldersboplats. Norra Ljunga 7:1 är ett 
ganska svårt skadat röse ca 18 meter i diameter och 1,5 meter högt. Norra Ljunga 152:1 är ett 
boplatsområde ca 75 meter x 20 meter från äldre järnåldern. Obj 1 är fossil åkermark bestå-
ende av många röjningsrösen. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har gjort en utvärdering av lämningarna och har rekommen-
derat följande skyddsområden samt fortsättning på arkeologiska utredningar i en andra 
etapp i enlighet med bilden nedan till höger. Detta planprogram innebär att delar av utpe-
kade områden blir direkt berörda. Utredning är beställd.  

 

Jordbruksmark 
Att få fram byggbar industrimark utgör i Sävsjö kommun ett väsentligt samhällsintresse. Be-
rörd jordbruksmark bedöms som möjlig att ianspråktas, vilket redovisades i samband med 
gällande ÖP. Inga avvikande synpunkter inkom då. En förändrad användning är rimlig med 
hänsyn till den aktuella jordbruksmarkens storlek, placering och förhållanden på omkring-
liggande marker. Planområdet i övrigt är till största delen skogsbevuxet. Berörd jordbruks-
mark bör alltså räknas som lämplig för exploatering enligt PBL 2 kap. 
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Riskanalys om farligt gods utmed järnvägen 
Det finns inte några generella gemensamma riktlinjer med rekommenderade skyddsavstånd 
för lämplig markanvändning där riskhantering ska genomföras. Däremot finns ganska många 
exempel på genomförda utredningar utmed hela södra stambanan. Allmänt synes gälla ut-
med banan att stadigvarande vistelse inom 30 meter från järnvägens spårmitt ska undvikas. 
Inom 30-70 meter är det lämpligt med en markanvändning som innebär att ett fåtal vakna 
personer med möjlighet att själva sätta sig i säkerhet vistas i området; till exempel mindre 
industrier. Inom 70-150 meter godtas de flesta typer av markanvändning dock inte sådana 
som innebär att många eller utsatta personer vistas i området.  

Aktuellt planområde kommer inte att beröra mark närmre än 30 meter från järnvägen. I öv-
rigt är avsikten att marken ska användas för industriändamål.    

Naturresurser 
Norr om och utanför planområdet finns ett område med sumpskog, mosseskog som domine-
ras av tall och björk samt en mindre sjö. I framtiden när behoven ökar och området i norr ska 
exploateras kommer sannolikt stor del av detta område att avsättas som naturområde. I detta 
sammanhang kommer det att behövas en separat naturvärdesbedömning. 
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Gestaltning 
Ett nytt industriområde kan med enkla medel också bli en attraktiv miljö. Det kan ställas 
några mindre gestaltningskrav, eventuellt efter att ett gestaltningsprogram upprättats för 
området.  

Till exempel bör man sträva efter följande 

• att göra breda gatuområden som medger öppna diken med vegetation och/eller allé-
träd  

• att göra breda gatuområden, framförallt där det förekommer genomfartstrafik, som 
innefattar en separat cykelväg gärna avskild från vägbanan med grönremsa  

• att lämna kvar en natur-/grönremsa på exploaterade industritomter i direkt anslut-
ning till gata  

• att förorda att skyltar sätts direkt på byggnaden alternativt enligt likartat skyltpro-
gram   

• att behålla större delen av sumpskogsområdet i norr som en grönlunga/ett integrerat 
natur-/rekreations-/friluftsområde i industrimiljön 

Gator och tomtutformning 
Efterfrågan på industritomter kan variera i storlek från flera hektar till mindre tomter. Ut-
byggnaden av lokalgator i området bör därför ges en flexibilitet som kan anpassas efter vilka 
tomtstorlekar som efterfrågas. Den väg som så småningom ska svara för genomfartstrafik bör 
inte ha några direkta tomtutfarter.  

Byggtekniska förutsättningar 
Inom området bedöms undergrunden bestå av sandig morän. En översiktlig geo- och hydro-
teknisk undersökning kommer att tas fram. Såvitt känt finns inte något farligt avfall inom 
området. 
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Cykelvägnät 
Utmed genomfartsvägen bör det finnas en separat GC-väg. När området blir utbyggt kan GC-
vägen ansluta norrut till samhället (Mejensjögatan) via en befintlig planskildhet under be-
fintlig vägbro vid väg 127, se skiss nedan. 

Befintlig vägbro i söder är 8 meter bred. Utmed vägavsnittet precis över bron kan körfälten 
anpassas något – siktförhållanden är goda - så att ett separat utrymme för GC-trafiken skap-
as på brons norra sida. GC-vägen över bron bör vara avskild från körfälten med pål-
lare/kantsten. 
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Den framtida genomfartsvägen anslutning i söder 
Anslutning av en ny väg i söder till befintligt vägnät ska utformas bland annat med hänsyn till 
framkomlighet för tung industritrafik.  

En viktig faktor som kan påverka läge och utformning av vägen och området är de fornläm-
ningar som finns enligt den arkeologiska utredningen, etapp 1 (rapport 2017:157). Fortsatta 
utredningar om detta kan behövas.  

 

Inom berört område är det stora nivåskillnader, se bilder. Detta kan påverka hur väganslut-
ningen anpassas till landskapsbilden. Ur denna synpunkt kan en anslutningspunkt lämpligen 
vara optimalt placerad i ett avsnitt där befintliga marknivåer på vägen och intilliggande 
åkermark möts. Genom att undvika alltför mycket vägslänter minskar man därmed vägom-
rådets skala, karaktär, dess totala utbredning samt påverkan. 
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Planprogram – planprocessen 
Detta program har upprättats som start på en detaljplaneprocess. Ett planprogram är inte 
alltid obligatoriskt i en planprocess men kan tas fram om förändrad markanvändning behö-
ver prövas i ett större sammanhang eller för att i ett inledande skede pröva vilka förutsätt-
ningar som gäller för att exploatera ett område.  

En samrådsremiss om detta planprogram kan ge värdefull vägledning inför det fortsatta 
planarbetet. Förhoppningsvis kommer därefter en formell detaljplan att upprättas och sam-
rådas under innevarande år. 

Medverkande 
Åsa Elmersson , Mark- och exploateringsstrateg 
Karolina Rellme, Planstrateg 

Upprättad 
 

Jan-Olof Olson, Stadsarkitekt 
Sävsjö 2019-03-27 
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