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Planprogram för industrimark i Reftele
– Nöbbele industriområdeBakgrund

Allmänt om Reftele

Reftele är i grunden ett brukssamhälle som på
senare tid växlat över till ett modernt villa- och
industrisamhälle. Orten är belägen i anslutning
till kommunens största jordbruksområde med
stora lantbruksföretag. Samhället delas av väg
153 (Värnamo-Varberg) med skola och bostäder söder om vägen samt industri, bostäder och
övrig service norr om vägen.
Ca 65 företag med en eller flera anställda finns
registrerade i Reftele. Av dessa är ett 30-tal tillverkande industrier. Framförallt är det industrier
inom metall- och verkstad. De största är Draken
i Reftele AB, Gnotec Mefa AB( Kendrion Hagalund AB), ESBE AB och Smidmek AB.
I Reftele tätort bor ca 1300 personer.

Kommunala ställningstaganden

• Fördjupning av översiktsplanen för Reftele
tätort
Fördjupningen av översiktsplanen för Reftele
tätort antogs av kommunfullmätige1998-06-17.
I planen finns utbyggnadsområde för industri
markerat i norra delen av tätorten i anslutning till
Anderstorpsvägen. Det nu aktuella området för
industri är i fördjupningen markerat som rekreationsområde. Någon gällande detaljplan finns
inte för områden.

Syfte med planprogrammet

Syftet med programmet är att klargöra förutsättningarna för ett nytt industri-/verksamhetsområde i Reftele.
Fördjupad översiktsplan för Reftele.
Del av översiktskartan Reftele, antagen av Kf
1998.06.17.

• Kommunomfattande översiktsplanen ÖP 06
Målet för Reftelebygden är: ”Området ska
utvecklas till ett besöksområde med industri-,
natur, och kulturhistorisk profil.”
Målet för industri är: ” Områden ska finnas
för olika faser av företags livscykler ( startmiljöer, levavidareområden med billiga lokaler
och nybyggnadsområden för små företag och
nybyggnadsområden för stora företag.” Som
strategier för målet om industri anges: ”Byggklar industrimark ska finnas i kommunens alla
tätorter.” Detaljplaner och beredskap för snabb
planläggning ska finnas.
Väg 153 mot Reftele.

•		Vision för tio år framåt Gislaveds kommun
I kommunens Vision för tio år framåt –”Kan
man säja´t – Kan man göra´t” anges som vision
för arbetsmarknad/näringsliv: ”Gislaveds kommun är fortfarande en industrikommun som är
präglad av förnyelse med en ökad mångfald
och differentiering i näringslivet.”
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Planområdets läge

Planområdet är beläget i anslutning till väg 153 i
riktning mot Smålandsstenar räknat från Reftele. Avståndet från infartsrondellen till Reftele
är ca 1300 meter.
Det föreslagna området omfattar ca 16 ha.

Planområdets läge

Markköp

Gislaveds kommun har i syfte att kunna byta till
sig mark i det aktuella planområdet köpt gården
Väboholm och fastigheten Nöbbele 2:3. Markbyte har sedan skett med ägarna till fastigheterna Nöbbele 2:6 och Nöbbele 2:2.

Kommunägd mark

Detaljplanelagd mark i Reftele

I Reftele finns 3.3 ha byggklar industrimark,
belägen i norra delen av tätorten.
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Detaljplanelagd industrimark

Inventering

Grundförhållanden
Terrängen består av kuperad , delvis sten- och
blockrik skogsmark med enstaka storblock och
en del berg i dagen. Stor del av området kan
karaktäriseras som kärrmark med avvattning via
diken i sydlig riktning. Jordlagren inom området
domineras av sandig morän med varierande
innehåll av silt, som vilar på urberg samt kärrmarkspartier med torv och gyttja som underlagras av finkorniga sediment samt morän på
större djup. Större mäktighet än 0,5 av torv före-

kommer i den östra kanten och centralt i området. Möjligheterna till infiltration av dagvatten är
begränsade beroende på moränens relativt täta
sammansättning och på att grundvattnet har ett
ytligt läge.
(En geoteknisk undersökning är genomförd 2004)
Området avvattnas genom dike till Segerstadsån.
Översvämningsrisken bedöms vara liten i
planområdet.
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Trafik; vägar
Planområdet gränsar i nordväst till länsväg 153.
Två skogsbilvägar i planområdet har utfart mot
länsvägen.
Trafikmängden på väg 153 är 3580 fordon per
årsmedeldygn varav 560 är tung trafik.
I Reftele tätort har vägen byggts om med en
rondell och en anslutning till Åsvägen.
Avståndet till rondellen från planområdet är
1300 m.
Skyddsavståndet till vägen ska vara 30 meter
Vatten och avlopp
Vatten och avlopp är utbyggt till Rönneljung ca
750 meter från planområdet. Ledningarna är
dimensionerade så att de klarar ett nytt industriområde. En överföringsledning från Reftele till
Anderstorp är byggd.
El
I öster begränsas området av en 40kv-ledning.
Skyddsavståndet till ledningen ska vara minst
15 meter.
Gas
Gasledningen från Segerstads linjeventil till
Gislaved genomkorsar området. Ledningen är
en 80-bars ledning. Ledningen har en Zonklassning A, vilket innebär att den utförts på ett sätt
där förutsättningarna varit att det finns högst 10
lägenheter i området. Ledningen är inte byggd
för föreslagen verksamhet. Skyddsavståndet till
gasledningen ska vara 25 till 50 meter beroende
på vilken verksamhet som tillkommer.

Bredband
Biggnet har optofiberkablar i Segerstadsvägen
fram till Segerstad. Dessutom finns tillgång via
kopparnätet från minst två operatörer. Mobil
uppkoppling kan ske via 3G.
Fornlämningar
Reftele trakten är mycket rik på fornlämningar
från framförallt sten- och bronsåldern
Några kända fornlämningar finns inte inom
planområdet, men ett flertal finns i de närmaste
omgivningarna.
Naturinventering
Vegetationen består till huvuddelen av barrblandskog som delvis är planterad. I fältskiktet
finns blåbär, lingon, odon, ljung och kruståtel
och ängskovall. Fåglar som har uppmärksammats är bla bofink, rödhake, björktrast, koltrast,
ärtsångare och taltrast.
Det biologiska värdet bedöms som ringa.
(Naturinventering gjord av Uno Björkman 2000
på uppdrag av Sydgas.)
Friluftsliv
Öster om planområdet, på andra sidan kraftledningen, finns en slinga med elljusspår. Detta
är kopplat till idrottsanläggningen Rönneljung
genom en tunnel under väg 153.

Elljusspåret i Reftele.

Gasledningen genom planområdet.

Riksintressen
Riksintresset Finnvedens folkland berör inte direkt planområdet enligt den gränsdragning som
gjorts för riksintresset.
Förorenad mark
Några kända föroreningar finns inte i planområdet.
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Gasledning i Reftele.

Analys

Reftele har stort behov av mer och attraktiv
industrimark. I den gällande fördjupningen av
översiktsplanen för Reftele tätort är utbyggnadsriktningen för industrin markerad norrut mot
Anderstorp. Detta läge anses inte vara tillräckligt
attraktivt eftersom skyltlägen är önskvärda. I
likhet med näraliggande orter har ett läge utefter
2:2
länsvägen sökts. Beroende på markförhållanden
och översvämningsrisker är det föreslagna läget
inte lokaliserat i direkt anslutning till tätorten. Alla
tänkbara lokaliseringsalternativ i orten har prövats.
Marken är byggbar om man undantar områden
med partier med torvtjocklek mer än 0,5 m, där
de geotekniska rekommendationerna föreslår
att de undantas från bebyggelse. Underliggande
sediment har god bärighet. Grundvattenytan bör
avsänkas och möjligheterna till infiltration bedöms begränsade med hänvisning till det höga
grundvattnet.
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För att området ska vara attraktivt krävs en anslutning till väg 153, Värnamovägen. Eftersom
skyltläget är viktigt för de verksamheter som vill
lokalisera i området är det också viktigt att få en
tydlig infart.
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VA- anslutning kan ske till en punkt vid idrottsanläggningen Rönneljung.

Friluftsområdet med elljusspår kommer inte att
beröras av industriområdet.
Nedan presenteras en idéskiss på infart/utfart.
till området.

den

Avståndet till de närmaste bostäderna väster
om väg 153 är ca 230 meter och 800 meter till
de närmsta bostadshusen öster om planområdet. Ett litet torp ligger dock i direkt anslutning
till planområdet. Kommunen har för avsikt att
köpa in fastigheten med torpet.

N

1:9

Ett nytt industriområde i det planerade läget bör
kunna nås med cykel på ett trafiksäkert sätt.
Om detta går att lösa och samtidigt lösa en GCväg till Rönneljung bör prövas.

Torpet som ligger i anslutning till planområdet.
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Miljöbedömning

Landskapsbilden kommer att ändras eftersom
industrin läggs i ett rent skogsområde. Detta
bedöms inte bli negativt.
Avvattning sker mot Segerstadsån som är ett
vattendrag med lågt naturvärde, försurningsoch näringsämnesbelastad. Området har inga
större grundvattenförande lager.
Buller och luftföroreningar från trafik till, från
och i området kommer inte att påverka näraliggande bostäder. Om avfarten utformas på ett
trafiksäkert sätt kommer risker från olyckor med
transporter att minimeras. Mängden trafik till
områden kan ses som försumbar i förhållande
till trafikmängden på väg 153.
Det föreslagna planområdet ligger på en höjd i
förhållande till Reftele tätort. Den förhärskande
vindriktningen är sydvästlig varför eventuella
luftutsläpp, rök från brand etc kan komma att
blåsa över delar av samhället med bostäder.
Avståndet gör dock att påverkan bedöms som
liten. Ingen påverkan sker på riksintressen eller
Natura 2000-intressen. Några särskilda naturvärden eller hotade arter finns inte dokumenterade i området.

Väg 153 i anslutning till planområdet; riktning mot Smålandsstenar.

Slutsats

• Inga kända naturvärden finns i området och
industriområdets läge långt från större koncentrationer av bebyggelse gör att området inte
bedöms utgöra betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning behöver inte göras.
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Väg 153 i anslutning till planområdet riktning mot Reftele.

Riktlinjer för detaljplan
• Det nya industri-/verksamhetsområdet
Nöbbele lokaliseras på fastigheten Nöbbele 2:3.

• En infart skapas direkt till området från väg
153.
• In-/utfart till industriområdet ska ingå i
detaljplaneområdet och utformas i samråd
med Vägverket.
• Hänsyn ska tas till väg 153:s skyddsavstånd.
• Skyddsavstånd och vilken typ av verksamheter som kan tillåtas i anslutning till gasledningen ska utredas tillsammans med
Myndigheten för skydd och beredskap när
detaljplanen upprättas.
• VA-anslutning sker till ledning vid Rönneljung.
• Markavvattningsutredning ska tas fram.
• Energieffektiva lösningar ska tillämpas vid
placering och utformning av byggnader.
• System för förnyelsebar energi bör prövas.
• Ekologiska lösningar för dagvattenhantering ska prövas. Även om direkt infiltration
inte är möjlig kan lösningar med dammar
och öppna diken vara en möjlighet.
• Noggrann höjdsättning av detaljplanen ska
ske med hänsyn till markförhållandena.
• Exploateringskalkyl ska tas fram och som
underlag för denna ska en förprojektering
göras.
• Planområdesgränsen förläggs 15 meter
från 40-KV ledningens yttersta fasledare.
• Arkeologisk undersökning ska tas fram i
samband med detaljplanläggningen.
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