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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag har upprättats över fastigheten Överläraren 4 med fl. 
Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet och beslutat att skicka ut 
planförslaget på samråd under tiden 27 november 2019 - 31 januari 2020. 
Samrådshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, berörda förvaltningar och 
myndigheter samt berörda fastighetsägare. Ett allmänt samrådsmöte ägde rum 
den 9 januari 2020 på Råslättskolan. Handlingarna har funnits tillgängliga i 
kommunens utställningslokal i Juneporten. Informationen har dessutom funnits 
tillgänglig på kommunens hemsida.

Inkomna skrivelser
Vid samrådstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter inkommit.

1. Jönköpings Energi    2019-11-26
2. E.ON Energidistribution AB   2019-11-27, ingen erinran
3. TeliaSonera Skanova Access AB  2019-11-27
4. Vattenfall Eldistribution AB   2019-12-03, ingen erinran
5. Funktionsrätt Jönköpingslän   2019-12-04
6. Jönköpings Länstrafik   2019-12-04, ingen erinran
7. June Avfall & Mljö    2019-12-09
8. Räddningstjänsten    2019-12-10, ingen erinran
9. Cykelfrämjandet    2020-01-23
10.  Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2020-01-28
11. Tekniska nämnden    2020-01-28
12. Trafikverket     2020-01-29, ingen erinran
13. Lantmäterimyndigheten   2020-01-29
14. Svenska kraftnät    2020-01-29, ingen erinran
15. Länsstyrelsen    2020-01-31

Inkomna yttranden efter samrådstidens slut

16. Socialnämnden    2020-04-28, ingen erinran

Inkomna yttranden med kommentarer
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med kommunens 
kommentarer. De som inte haft någon erinran redovisas inte nedan.

1. Jönköpings Energi

Vi har befintliga kablar som kommer att beröras i området. Ev. behöver dessa 
flyttas.

Kommentar

Om befintliga kablar behöver flyttas i samband med genomförandet av detaljplanen 
kommer Jönköpings Energi kontaktas. Enligt granskningshandlingarna ligger 
ledningarna inom allmän platsmark gata. Ledningarna bör kunna ligga kvar 
där men kan påverkas av anläggandet av gång- och cykelvägar beoende på 
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vilket djup ledningarna är förlagda på. Kostnad för eventuell flytt av kablar 
regleras enligt avtal mellan Jönköpings Kommun och Jönköpings Energi.

3. TeliaSonera Skanova Access AB

Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se 
bifogad karta.

Streckad orange linje är en fiberkabel som sträcker sig över aktuell fastighet. 
Röd linje heldragen och streckad är en kopparkabel tagen ur drift. (Se nätskiss)

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den.

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se  
För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det aktuella 
området på tfn (vxl): 08-604 04 90.
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Kommentar

Skanovas befintliga ledningar inom området kommer att behöva tas bort och 
omlokaliseras. Kostnad för eventuell flytt av kablar regleras enligt avtal mellan 
Jönköpings Kommun och Skanova. 

5. Funktionsrätt Jönköpingslän

Vill lämna synpunkter gällande byggnation av förskola på fastighet Överläraren 
4 m.fl. på Råslätt.

Vi har en synpunkt gällande den fysiska tillgängligheten – utvändigt. Den 
så kallade HCP – parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning är i 
illustrationsplanen föreslagen att vara till vänster om dörrar till inleverans och 
miljörum – med huvudentré längre bort till höger. Detta ställer höga krav på att 
snöröjning fungerar hela vägen alla öppethållandedagar. Mycket högre krav än 
kommunens normer för bilväg/GC-väg-röjning. Detta på grund av att endast 
lite snö kan sätta stop för rullstolar och rollatorer. 

Efter att vi granskat illustrationen anser vi att om HCP flyttas till höger om 
huvudentré (se bif. fil) skulle innebära högre tillgänglighet och självständighet 
för både föräldrar och barn som använder förflyttningshjälpmedel. Dessutom 
viktigt att tänka på att vid snöröjning inte snövall hamnar mellan parkeringsruta 
och gc-väg. Del av cykelställ kan skifta med HCP. 



4

Kommentar

Detaljplanen reglerar inte exakt placering av parkeringsplats för personer 
med rörelsenedsättning, det hanteras vid bygglovsskedet. I illustrationen 
är parkeringen förlagd på den platsen på grund av att man vill minimerar 
konfliketerna mellan den gång- och cykelväg som planeras och korsande 
fordon varför infarten samordnas. En flytt enligt yttrandet skulle innebära fler 
potentiella konfliktsitationer mellan fordon, fotgängare och cyklister. Andra 
lösningar kan bli aktuella vid byggnation än den illustrerade. Synpunkten 
förs vidare till Tekniska kontorets fastighetsavdelning som kommer bygga ut 
förskolan.

7. June Avfall&Miljö

June Avfall och Miljö lämnar följande synpunkter på samrådsversionen av 
detaljplanen: 

Texten om avfallshantering under teknisk försörjning är något oklar i 
fråga om det ska inrymmas miljörum i någon befintlig byggnad som tillhör 
Råslättsskolan eller om det ska byggas en ny byggnad. Detta löses förvisso bäst 
i projekteringsskedet. Det är viktigt att avfallsutrymmet dimensioneras efter det 
antal elever/barn som tillkommer. Byggherren ska kontakta June Avfall & Miljö 
för hjälp med dimensionering av avfallsutrymmen när detaljplanen vunnit laga 
kraft.

Kommentar

Enligt framtagna illustrationer i samband med planarbetet är miljörum 
tänkt att inrymmas i den planerade förskolebyggnaden. Utformning och 
placering av avfallshantering styrs dock inte av detaljplanen utan hanteras 
vid detaljprojektering och bygglov. Avsnittet teknisk försörjning förtydligas 
avseende miljörum i planbeskrivningen. 

9. Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandet i Jönköping, infrastrukturgruppen, har tittat på förslaget till 
detaljplan för Överläraren 4 som kungjordes 2019-11-06 och ber att få lämna 
följande synpunkter.

Parkering 
På sidan 10 beskrivs hur parkering ska lösas, cykelfrämjandet är positiva till 
att bil och cykel parkering jämställs och att ni för båda trafikslagen hänvisar 
till ”Parkeringstal för Jönköpings kommun” enkelt och tydligt. På skisserna för 
de båda alternativen för utformning är cykelparkeringen placerad nära entren 
vilket följer kommunens strategi om att gynna klimatsmarta transporter, bra! I 
båda lösningarna är bilparkeringen placerad en bit från entren, cykelfrämjandet 
tycker det är bra men ser en risk att stressade föräldrar fulparkerar eller stannar 
för att ”bara släppa av” barn utanför entren, vilket kan skapa farliga situationer. 
Här bör ni tänka till utformningen av gaturummet så att detta förhindras.  
Det vi saknar för cykelparkeringen är utformningskrav i form av säkerhet 
och väderskydd. Möjlighet att parkera cykelvagn är också något som behöver 
hanteras eftersom allt fler föräldrar upptäcker hur smidigt det är att ena 
föräldern cyklar med vagn och lämnar barn och vagn på förskolan, andra 
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föräldern cyklar och hämtar vagn och barn på eftenniddagen. Detta behöver ni 
ta höjd för vid utformning av cykelparkering.

Ny separerad gång och cykelbana 
Enligt beskrivning på sidan 8 ska en ny separerad gång och cykelbana 
anläggas utmed Pärlugglegatan. Mycket bra. Det som oroar lite de infarter 
till parkering och varuleveranser som korsar den. Detta uppmärksammar ni 
även på sidan 10 men tyvärr presenterar ni inga lösningar på hur detta ska 
hanteras. Cykelfrämjandet anser att dessa konfliktpunkter måste hanteras och 
eftersom det rör sig om infarter så har motortrafiken väjningsplikt vilket tydligt 
måste framgå, förslagsvis med upphöjd gång och cykelväg kombinerat med 
väjningspliktsskyltning (B 1) och hajtänder.

Otydlig teckenförklaring  
På sidan 8 har ni en illustration som visar kommunla gång och cykelvägkopplingar 
vilket är bra. Men det som förvirrar är att ni har ritat in heldraget grönt som 
”Befintlig gångväg” samt streckat grönt som ”befintlig gångväg med grind eller 
bom ... ” Är detta verkligen gångvägar, eller är det gång och cykelvägar? När 
jag tittar i google maps saknas skyltning och utifrån bredd och utformning ser 
de väldigt mycket ut som gång och cykelvägar. Är det gång och cykelvägar ska 
det ändras i teckenförklaringen.

Genhets- och restidskvot
På sidan 8 finns även en rubrik för genhets och restidskvot, vilket vi 
efterfågat länge. Det är bra, tyvärr verkar ni ha missförstått hur dessa 
begrepp ska användas. Ni verkar tro att dessa kvoter bara ska användas för 
vägar inom det aktuella planområdet. Eftersom ni nästan aldrig planerar så 
stora områden skulle det innebära att ni aldrig behöver göra dessa analyser.  
Om man läser cykelprogrammnet Jönköpings kommun tog fram 2016 så skriver 
man på sidan 16 om cykelnätverks genhet och dess tillgänglighet till målpunkter. 
Det tolkar cykelfrämjandet som att genhetskvoter och restidskvoter ska göras 
utifrån ett antal relevanta målpunkter. I detta fall som är en förskola, vilken är 
genhetskvoten (fågelväg kontra cykelväg) från 3 olika adresser inom råslätt till 
förskolan? Vilken är restidskvoten (bil  kontra cykel) för motsvarande resor? Vill ni 
ha guldstjärna lägger ni till en adress i tex ringarna och gör motsvarande analyser.  
Dessa analyser kommer antagligen visa väldigt bra genhets och restidskvoter 
eftersom det finns gott och gång och cykelbanor i området plus att bilister 
måste gå till gemensam parkering innan de kör runt området för att komma till 
förskolan.

Kommentar

Parkering
Detaljprojektering av gaturummet sker inte i samband med planläggning utan 
vid genomförandet. Detaljplanen skapar dock förutsättning för utformningen 
genom att avsätta tillräcklig ytor för allmänplats, gata. 

Utformning av cykelparkering regleras inte i detaljplan. Frågan får hanteras 
av tekniska kontoret och utbildningsförvaltningen vid detaljprojektering och 
byggnation.
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Ny separerad gång och cykelbana
Detaljplanen reglerar inte trafikföreskrifter eller detaljutformning av gång- 
och cykelvägen. Det hanteras vid genomförandet av detaljplanen och genom 
införandet av eventuella lokala trafikföreskrifter om det finns behov. Utifrån 
förutsättningarna på platsen är det inte möjligt att skapa en konfliktfri gång- och 
cykelväg. Det är dock önskvärt att konfliktsituationer mellan fordon, cyklister 
och fotgängare minimeras genom samordning av infarter och utformning av 
gång- och cykelvägen

Otydlig teckenförklaring
Illustration och teckenförklaring har uppdaterats.

Genhets- och restidskvot
Genhetskvoten är ett sätt att visa hur gent ett cykelvägnät är. Det är en jämförelse 
mellan den faktiska cykelvägen och fågelvägen mellan två målpunkter. Ju lägre 
genhetskvot desto genare är cykelvägnätet.

Restidskvot är ett mått på hur mycket längre tid det tar att cykla än att köra bil 
mellan två målpunkter. Ju lägre restidskvot desto bättre cykelvägnät.

Inom Råslätt är genhet- och restidskvoterna goda då det är gott om cykelvägar 
inom området. Den cykelväg som i detaljplanen planeras längs Pärlugglegatan 
påverka positivt om än i något begränsad omfattning. 

Genhets- och restidskvoterna till närliggande bostadsområden som Kättilstorp 
och Grästorp är goda. Däremot till centrala delarna av Jönköping som 
Resecentrum är restidskvoten bristfällig enligt Cykelprogram för Jönköpings 
kommun.

I övrigt är detaljplaneområdet så litet att det har svårt att påverka dessa kvoter. 

10.Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över 
förslaget på detaljplan för fastigheten Överläraren 4 m. fl. i Jönköpings kommun: 

• På grannfastigheten Överlåtelsen 1 finns en bensinstation. Tidigare har det 
varit en bilvårdsanläggning på platsen. Utifrån denna verksamhet behöver en 
miljöteknisk markundersökning utföras för att bedöma förorening spridits 
till detaljplaneområdet. En miljöteknisk markundersökning behöver även 
utföras för att bedöma om utfyllnadsmassor i området är förorenade. Det 
samma gäller ytor där snö och massor lagrats på fastigheten. 

• Föroreningshalter i dagvatten gällande näringsämnet fosfor beräknas till 88 
μg/L efter rening av dagvatten. En av anledningarna till att vattenförekomsten 
Lillån-Råslätt endast uppnår måttlig ekologisk status är belastning pga. 
näringsämnen. Betydande utpekade källor som bidrar till belastningen av 
närsalter till Lillån är dagvatten från urban markanvändning, samt utsläpp 
till vatten från verksamheter. För att inte riskera försämring av Lillån-
Råslätts ekologiska status, så bör totalfosforhalter i utgående dagvatten 
inte överstiga 50 μg/L, vilket är att betrakta som låga halter enligt 
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Jönköpings kommuns dagvattenpolicy. I dagvattenutredning föreslås att 
sedimentavskiljare ska installeras före regnbäddar/ biofilter, samt eventuellt 
diken. Det bör framgå vilka reningssteg som är inkluderade vid beräknade 
föroreningshalter i dagvatten, med föreslagen rening.

Kommentar

En miljöteknisk markundersökning har genomförts på fastigheten under våren 
2020 med anledning av en motorverkstad på angränsande fastighet Överlåtelsen 
1. Utifrån resultatet i undersökningen bedöms det inte finnas några föroreningar 
i varken grundvatten eller fyllnadsmassor inom planområdet.

För detaljplanen är det tillräckligt att kunna redovisa att det går att uppnå 
godtagbara nivåer av rening och att miljökvalitetsnormer för vatten inte 
försämras. Dagvattenutredningen har inte kompletteras med respektive 
reningssteg då det inte bedöms vara relevant i detaljplaneskedet. Kunskap och 
reningsmetoder kan förändras och förfinas innan detaljplanen genomförs. Att 
tillräcklig rening uppnås får säkerställas vid genomförandet av detaljplanen.

11.Tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut

• Tekniska nämnden lämnar synpunkter enligt tekniska kontorets tjänste-
skrivelse 2019-12-11.

• Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för 
Överläraren 4 m.fl., Jönköpings kommun

Utdrag ur tjänsteskrivelse
Tekniska kontorets bedömningar och synpunkter är följande:

• TK (gata) – Idag finns en vändzon på Pärlugglegatan som har en lägre 
trafiksäker utformning. Att anlägga en ny vändzon som ersätter den befintliga 
bör ha stor vikt i samband med en planändring. TK (gata) tycker att mer mark 
ska tas i anspråk för att förlägga en väl fungerande vändzon.

I övrigt hänvisas till planhandlingarna och tekniska kontoret har inga ytterligare 
synpunkter på upprättat förslag till samrådshandling för Överläraren 4 m.fl. 
I arbetet med detaljplanen har personal från tekniska kontorets avdelningar 
medverkat och synpunkter har arbetats in i det förslag som nu är på samråd.

Kommentar

Parallellt med detaljplanen pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för 
Råslätt. Utifrån att planprogrammet kan förslå förändringar i gatustrukturen och 
ny tillkommande bebyggelse i anslutning till planområdet och Pärlugglegatan 
kommer inte ytterligare allmän platsmark för gata inkluderas i detaljplanen för 
Överläraren 4 m.fl.
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13.Lantmäterimyndigheten

Rubricerad detaljplan har översänts till lantmäterimyndigheten för samråd 
enligt plan- och bygglagen 5 kap. 11§. Efter granskning av planförslaget lämnar 
lantmäterimyndigheten följande erinran: 

Innehållet i planbeskrivning och plankarta stämmer inte överens 
I planbeskrivningen (sida 15) anges att bestämmelsen vägreservat (T1) anger 
markreservat och parkering som markanvändning, medan det på plankartan 
med bestämmelser inte står något om parkering. 

Grundkarta 
Teckenförklaring till grundkartan saknas.

Kommentar

Planbeskrivningen har uppdateras och korrigerats utifrån synpunkt i samrådet. 
Gällande grundkartan redovisas teckenförklaringen på den separat bilagda 
grundkartan.

15. Länsstyrelsen

Handlingar för rubricerad detaljplan, daterade 2019-11-06, har översänts 
till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). Planen handläggs med utökat förfarande. Ärendet behandlades av 
Länsstyrelsens planberedning den 11 december 2019.

PRÖVNINGSGRUNDER ENLIGT 11 KAP. 10§ PBL

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Länsstyrelsen har skickat kommunens förslag på detaljplan till SGI på remiss 
för att få en expertbedömning av den geotekniska utredningen. Då planen 
medger skola/förskoleverksamhet nära en siltslänt är situationen komplex 
och det är särskilt angeläget att säkerställa stabiliteten. SGI har lyft ett antal 
delar av stabilitetsutredningen som de bedömer behöver förtydligas eller 
kompletteras, se bifogat yttrande. Innan planen antas behöver det säkerställas 
att markanvändningen är lämplig sett till riskerna för ras, skred och erosion.

RÅD ENLIGT 2 KAP. PBL

Naturmiljö
Avseende de träd kommunen avser att ta bort som omfattas av biotopskydd är 
det Länsstyrelsens rekommendation att kommunen bör ha sökt och medgivits 
dispens innan planen antas för att säkerställa att det är möjligt att genomföra 
planen.

Friytor
Vid planering och byggnation av skolor och förskolor är det viktigt att tomten 
och dess friytor blir tillräckligt stora, varför det är Länsstyrelsens uppfattning 
att viss reglering av exempelvis exploateringsgraden är nödvändig i detaljplanen 
för att säkerställa detta. Enligt Boverket så ska det vid bedömningen av om 
friytan är tillräckligt stor tas hänsyn till både storleken på friytan per barn och 
till den totala storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 
per barn i förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan. Forskning visar att 
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den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2. På en gård som 
är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och 
socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov.

Planen redogör för andel friyta per barn under de förutsättningarna att 
området bebyggs enligt något av förslagna illustrationer. Länsstyrelsens 
uppfattning är dock att den föreslagna byggrätten medger mer byggnation 
än vad illustrationerna visar och som friytorna är beräknade utifrån. Därtill 
anges dessutom att parkering i framtiden kan komma att hamna inom 
kvartersmarken vilket minskar friytorna ytterligare. För att det ska bli tydligt 
vilken byggrätt planen medger och vilka konsekvenser det får för friytorna bör 
planbeskrivningen kompletteras med en redovisning av total mängd friyta per 
barn vid en maximalt nyttjad byggrätt. Genom att exempelvis ange en maximal 
byggnadsyta samt även reglera byggnationen av komplementbyggnader kan 
friytorna bättre säkerställas.

Kollektivtrafik
Planen anger att förutsättningarna för att ta sig till området med kollektivtrafik 
bedöms som goda då det är ca 450 meter mellan området och busshållplats. 
Länsstyrelsen tolkar det som att detta avstånd avser fågelvägen och inte den 
faktiska promenadsträckan som utgör nästan det dubbla avståndet, sett från 
busshållplats till framtida entré för den aktuella förskolan. Detta kan med fördel 
förtydligas och resonemanget kring goda förutsättningar för kollektivtrafik 
samtidigt ses över.

Trafik
Kommunen kan med fördel i planbeskrivningen redovisa det underlag som lett 
fram till ett antagande om 150 extra fordonsrörelser per dygn vid en förskola 
med 120 barn.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är Länsstyrelsen enig i kommunens bedömning 
att det blir en möjlig konfliktsituation mellan fotgängare/cyklister på gång- 
cykelvägen och transporter till och från föreslagen skola och även transporter 
till Råslättsskolan. Detta är inte i första hand en fråga som behöver lösas i 
detaljplanen men alternativa möjligheter kan med fördel utredas inom 
planprocessen för att säkerställa att det finns tillräckliga ytor för respektive 
markanvändning.

Länsstyrelsen konstaterar att en cykelparkering är illustrerad i direkt anslutning 
till entrén vilket är positivt då dessa bör placeras nära entréer. Länsstyrelsen vill 
dock i detta läge också göra medskicket att en väderskyddad byggnad/förråd 
för exempelvis lådcyklar/cykelkärror och barnvagnar vid förskolor sannolikt 
ökar andelen som väljer att ta sig till förskolan till fots/med cykel. Länsstyrelsen 
anser därför att det är en viktig del att beakta redan i planen så att det finns 
möjlighet att uppföra tillräckliga utrymmen för att förvara barnvagnar och 
dylikt på ett bra sätt.

UNDERSÖKNING OM MILJÖPÅVERKAN
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
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Bilaga:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Statens geotekniska institut, 2020-01-
23

Bilaga 

Detaljplan för Överläraren 4 m.fl., Jönköpings kommun 

Yttrande över samrådshandling 
Statens geotekniska institut (SGI) har av länsstyrelsen i Jönköpings län erhållit 
rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska 
säkerhetsfrågor såsom ras, skred och eros ion. Grundläggningsfrågor, exempelvis 
sättningsrisk, och miljötekniska frågor, såsom hantering av ra don, ingår således 
inte. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en förskola med tillhörande 
friyta och parkering. 

Underlag
1. Plankarta med tillhörande planbeskrivning, daterade 2019-11-06. 

2. Planerings PM 1 Geoteknik. Överläraren 4, Råslätt. Upprättad av BGK, 
daterad 2019-04-29. 

3. Markteknisk undersökningsrapport, MUR. Överläraren 4, Råslätt. 
Upprättad av BGK, daterad 2019-04-29

SGl:s synpunkter 
Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors 
hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Med 
hänvisning till 2 kap 4-5 § i PBL anser SGI att geo tekniska aspekter såsom 
säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion klarläggas i planskedet för hela 
planområdet för de förhållanden som planen medger. Är förhållandena sådana 
att det inte klart och enty digt kan uteslutas risker för att detaljplanens område 
kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska stabilitetsutredning 
utföras med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 alterna-
tivt IEG Rapport 6:2008 Rev 1. 

Stabiliteten för planområdet har utretts i [2]. Baserat på resultaten från utförda 
stabilitetsberäkningar be döms stabiliteten i [2] vara tillfredsställande för 
planlagda förhållanden. 

I redovisade beräkningar noterar SGI att den odränerade skjuvhållfastheten, c, 
finns inlagd både som en hållfasthetsprofil i beräkningen och som tabellerade 
värden. SGI ställer därför frågan om detta är kor rekt utfört eller om det finns 
risk att programmet adderar dessa uppsättningar av indata så att skjuvhåll-
fastheten dubbleras.

SGI efterfrågar en tydligare redovisning av valda skjuvhållfastheter i [2]. Enligt 
svensk praxis ska ett representativt medelvärde av jordens skjuvhållfasthet väljas 
för ett område enligt anvisningar i IEG:s rapport 4:2010, bilaga A avseende 
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totalsäkerhetsmetoden. Sammanställning av uppmätta och/eller ut värderade 
skjuvhållfastheter redovisas grafiskt tillsammans med valda värden. I utförda 
beräkningar fö refaller det som att enskilda värden i separata borrpunkter 
har använts vid modellering av jordlagerfölj den. SGI efterfrågar en generell 
modell som motsvara släntens bedömda uppbyggnad. Likaså efterfrågas att 
redovisningen av indata i stabilitetsberäkningar tydliggörs så att beräkningarna 
är granskningsbara. Exempelvis behöver storleken på valda skjuvhållfastheter 
framgå i den grafiska redovisningen i beräk ningssektionerna. 

SGI anser generellt att CPT-sonderingar bör kompletteras med vingförsök eller 
skjuvhållfasthetsbestäm ning i laboratorium för utredningar med detaljerad 
utredningsnivå. SGI ställer därför frågan om det är möjligt att utföra vingförsök 
eller ostörd provtagning i aktuella kohesionsjordar. 

Lasten från planerad byggnation har i beräkningarna modellerats som en linjelast 
med storleken 300 kN/m. SGI anser att byggnadslaster i planeringsskedet ska 
modelleras enligt anvisningar i IEG:s rapport 4:2010 avsnitt 4.4.1, vilket innebär 
en utbredd ytlast av 10 kPa per våningsplan/ byggrättsyta, och efterfrågar 
därför en revidering. SGI anser också att alla laster som planen medger behöver 
ingå i stabilitetsberäkningarna, t.ex. uppfyllnader och variabellaster. En viss 
markhöjning är alltid tillåten i en detaljplan så länge kommunen inte har infört 
områdesbestämmelser som reglerar detta. 

Valda lägen på beräkningssektionerna motsvarar inte kritiska sektioner mot 
Lillån. SGI anser därför att utredningen behöver klarlägga om stabiliteten kan 
vara lägre vid sidan om valda sektioner och om det krävs åtgärder i dessa. Detta 
avser hela planområdet såsom lekytor etc. 

Förekomst av erosion i Lillån kommenteras i [2] under avsnitt 6.4. Erosionens 
bedöms vara relativt långsam. SGI anser att erosionens långsiktiga påverkan 
på planområdets stabilitet ska bedömas för en tidsperiod motsvarande den 
planerade bebyggelsens förväntade livslängd. SGI efterfrågar därför ett för-
tydligande avseende erosionens långsiktiga påverkan på stabiliteten. Om det 
föreligger risk att planom rådets stabilitet långsiktigt kan bli otillfredsställande 
erfordras erosionsskyddande åtgärder eller infö rande av planrestriktioner.

Om stabilitetsutredningen påvisar att det krävs åtgärder eller restriktioner för 
att uppnå tillfredställande stabilitet anser SGI att dessa ska säkerställas i planen 
på ett plantekniskt godtagbart sätt. 

Ärendets handläggning 

Beslut i detta ärende har tagits av enhetschef Maria Kristensson efter föredragning 
av geotekniker David Rudebeck. 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT   
Planenheten
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Kommentar

Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
De geotekniska undersökningarna har kompletterats utifrån SGI’s synpunkter.

Råd enligt 2 kap PBL

Naturmiljö
Dispens från biotopskyddet har beviljats av Länsstyrelsen enligt beslut 521-
4634-2020.

Friytor
Boverkets vägledning Gör plats för barn och unga! från 2015 rekommenderar 
en friyta om 40 m² per barn. Boverkets synpunkter har inhämtats vid prövning 
i mark- och miljööverdomstolen år 2019 om friytan för en förskola var 
tillräckligt, se mål P-8568-18. I det yttrandet har Boverket angivit att ett rimligt 
mått är 30-40 m² per barn, vilket stämmer överens med Jönköpings kommuns 
egna riktlinjer om 30 m² per barn.

Enligt domslutet i mål P-8568-18 är reglerna om krav på tillräcklig friyta 
inte direkt tillämpliga vid detaljplaneläggning utan vid bygglovsprövning. 
Bedömningen av byggrätten och omfattningen av den verksamhet i förhållande 
till möjlig friyta hanteras därför i bygglovet då detaljplanen reglerar en maximal 
byggrätt och inte ett faktiskt maximalt barnantal.

Detaljplanen möjliggör för skolverksamhet inklusive förskoleverksamhet på 
platsen. Det bedöms vara lämpligt och möjligt att etablera en förskola på platsen 
med tillräcklig friyta trots detaljplanens relativt flexibla reglering av byggrätten. 
En maximal byggrätt för komplementbyggnader har inte reglerats i planen då 
det inte bedöms som sannolikt att komplementbyggnader skulle uppföras i en 
så stor omfattning så att det påverkar utemiljön negativt. 

Skulle området T1 nyttjas för väg i framtiden kräver det att ny detaljplan upprättas 
för det aktuella området. I den detaljplanen får frågan om omlokalisering av 
parkeringsplatser för förskolan hanteras och en avvägning mellan behovet av 
friyta och parkeringsplatser göras om parkeringsplatserna inte vara kvar eller 
lösas på annat sätt.

Kollektivtrafik
Avstånd till kollektivtrafik har kontrollerats och justerats. Avstånd till 
kollektivtrafik bedöms fortfarande som bra. Bedömning har gjorts med stöd av 
översiktsplanens skrivelse om att avstånd upp till 600 meter till kollektivtrafik 
kan bedömmas som bra och utifrån den turtäthet som stomlinjerna har.

Trafik
Nedanstående beskrivning om hur bedömningen av ökade trafikmängder gjorts 
har lagts till i planbeskrivningen.

”Bedömningen av den ökade trafikmängden har gjorts av Utveckling- och 
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trafikavdelningen och baseras på det låga bilinnehavet i Råslätt och att hämning 
och lämning oftare sker till fots eller med cykel här än i andra områden.”

Övriga frågor hanteras vid genomförande av planen.

Sammanfattning
Inför granskning har följande utredningar genomförts och kompletterats:

• Miljöteknisk markundersökning.  
Har genomförts under våren 2020. Utifrån resultatet i undersökningen 
bedöms det inte finnas några föroreningar i varken grundvatten eller 
fyllnadsmassor inom planområdet.

• Geotekniks undersökning.   
Kompletterande har genomförts under våren 2020. Utifrån resultatet i 
undersökningen bedöms fortfarande skolverksamhet vara lämpligt på 
platsen.

• Biotopskyddsdispens för nedtagning av alléträd har beviljats.

Efter samråd har också följande justeringar genomförts i plankartan och i 
planbeskrivningen. 

• Planområdet har utökats i söder. X-område på Överläraren 1 tas bort och 
ersätts men nytt gång- och cykelstråk utmed tillfartsvägen.

• Nockhöjd justerad och bestämmelse omformulerad för att se till att det 
finns mariginal vid byggnation samt att justeringar i gatuprojekteringen ska 
vara möjliga utan att försvåra nyttjandet av byggrätten.

• Tillfartsväg till Råslättskolan planläggs som allmän plats och breddas för 
att säkerställa gång- och cykelstråk till Lillån och bostadsområdena på 
andra sidan ravinen.

• Planbeskrivningen har kompletterats avseende omformulerade bestämmelser 
och uppdaterade utredingar. Vissa andra redaktionella ändringar eller 
förtydliganden har också gjorts i planhandlingarna.

Stadsbyggnadskontoret

 
Jenny Larsson    Puck Larsson 
Biträdande planchef   Planarkitekt
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