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SAMMANFATTNING
Planområdet ligger i nordöstra delen av Bankeryd och är en del av en tidigare befintlig
jordbruksfastighet tillhörande Sjöåkra gård. Området är sedan 1975 planlagt för
samlingslokaler och har i flertalet år använts som studie-/ kursgård.
I dagsläget används inte befintlig bebyggelse och exploatören vill nu omvandla det till ett
nytt bostadsområde. Det nya bostadsområdet inrymmer ca 26 stycken enfamiljsbostäder i
form av gruppbyggda småhus och friliggande villor samt ett flerbostadshus. Planområdet
ligger inom 300 meter från Vättern. Den nya planen förutsätter därför ett upphävande av
strandskyddet inom kvartersmark samt gatumark. Planområdet ligger omringat av tre
stycken branter. Enligt den geotekniska undersökning som gjorts över området är de
geotekniska förhållandena inte sådana att de hindrar eller ger allvarliga restriktioner för
genomförandet av planerad exploatering. Ingen ytbelastning får dock påföras närmare
släntkrön än 5 m mot ravinen i söder, 29-30 m (inkl. 3 m buffertzon för erosion) mot
Vättern i öst eller 15 m mot Lillån i norr.
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Detaljplan för

Jönköpings kommun

PLAN- OCH
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
HANDLINGAR
Planhandlingen utgörs av planbeskrivning, en plankarta i skala 1: 1000 med
tillhörande bestämmelser, samt bifogade utredningar gällande dagvatten,
geoteknik och erosionsrisker.

BAKGRUND OCH SYFTE
För aktuellt område finns en bebyggelseplan från 1975 i vilken det planlagts
som område för samlingslokaler och park. Då den befintliga
kursgårdsanläggningen inte längre används vill exploatören möjliggöra för
bostäder på platsen. Området har ett attraktivt läge på en höjd precis ovanför
Vättern. Då området ligger inom 300 meter från strandkanten kommer det
strandskydd som tagits bort i samband med tidigare plan att återinträda då
denna gäller att upphöra. Ny dispens för intrång i strandskyddet måste därför
sökas till de delar av planen som kommer att planläggas som kvartersmark
samt gatumark.

PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Planområdet är beläget i nordöstra delen av Bankeryd. I väst gränsar
området till befintlig bostadsbebyggelse. I norr till skogspartier och därefter
Lillån. Öster om området finns en brant sluttning ner mot Vättern. I söder
ligger planområdet intill en ravin och en bäck. Planområdet är ca 5,3 ha.
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Planområdet

Planområdets läge

MARKÄGARFÖRHÅLLANDEN
Sjöåkra kursgård med fastighetsbeteckning Sjöåkra 1:23 ägs av
Sjöåkragården AB. Den del av planområdet som idag inte ingår i fastigheten
för kursgården ägs av Jönköpings kommun och har fastighetsbeteckningen
Sjöåkra 1:3. Den kommunala del som är tänkt att bebyggas med
souterränghus byts ut mot en del av fastigheten Sjöåkra 1:23.

Fastighetsgränser inom
planområdet
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Kommunal mark som blir
privat
Privat mark som blir
kommunal

Svart linje visar planområdets ungefärliga utsträckning. Grön linje visar
privat fastighet som den ser ut idag. Den gula linjen visar den
kommunala del som behövs för souterränghusen och den röda visar
den del som blir kommunal.

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB för planer och program) enligt PBL
5:18 och MB 6:11-18 ska upprättas om detaljplanens genomförande kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att klarlägga om planen kan
innebära en betydande miljöpåverkan behöver en s.k. behovsbedömning
göras.
Platsens förutsättningar
Platsen ligger i norra Bankeryd och har goda kommunikationsmöjligheter.
Flertalet busslinjer servar området och Bankeryd har dessutom en egen
tågstation som möjliggör för ett smidigt pendlande.
Planområdet omfattar ca 5,3 ha varav ca 1,8 ha omfattas av
exploateringsytor.
Inom området finns flertalet byggnader som i dagsläget inte används.
Området har tidigare varit en del av en större lantbruksfastighet men har
sedan 70-talet använts för studie- samt kursgårdsaktiviteter. Marknivån
ligger mellan 90 - 105 meter över havet. Området ligger omringat av tre
stycken branter; en i söder ner mot Lillån, en annan i öster mot Vättern och
den sista i söder ner mot den lilla bäcken. Den del av planområdet som är
tänkt för bebyggelse är dock relativt plan med ca 2 meter i höjdskillnad med
undantag vid souterränghusen. Inom det område som är tänkt att bebyggas
finns inga större naturvärden, området är till största del redan exploaterat
och omfattas utöver detta endast av barrskog och sly. Naturen längre ner i
branterna mot Lillån samt bäckravinen är utpekade i det kommunala
naturvårdsprogrammet som värdefulla naturområden. Planområdet ligger
inom 300 meter från Vätterns strandlinje och berörs därför av strandskydd. I
dagsläget är strandskyddet upphävt i en stor del av området då det redan är
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exploaterat men den kommunala landremsan närmast vattnet är fortfarande
skyddad. Denna del ligger dock inklämd mellan befintlig bebyggelse samt
de tidigare nämnda branterna.

Branten mot Vättern

Planens styrande egenskaper
Planförslaget innebär ett möjliggörande för ny bebyggelse på fastigheten
Sjöåkra 1:23 samt en liten del av Sjöåkra 1:3.
Kvartersmarken inom planen har planlagts för bostadsändamål. Den norra
delen av kvartsmarken tillåter gruppbyggda småhus i 2 våningar samt
souterrängvåning, den södra delen ett flerbostadshus i 6 våningar medan
övrig kvartersmark tillåter villor i 2 våningar och/eller gruppbyggda småhus
i 2-3 våningar. De gruppbyggda småhus som tillåts uppföras i tre våningar är
främst tänkta att ha ett mindre tredjeplan i form av ett utkikstorn. Ytor för
parkering, avfall och lek ska anordnas inom kvartersmark för flerbostadshus.
Den mark som planläggs med prickmark får inte bebyggas. I de fall då
prickmarken löper parallellt med en ravin eller brant är det extra viktigt att
ingen större ytbelastning påförs.
Övrig mark inom planen planläggs som allmän platsmark i form av gator
och natur samt öppet vattenområde.
Planens tänkbara effekter
Planförslagets utbyggnad är positiv i förhållande till flera miljömål då
planområdet är lokaliserat i omedelbar anslutning till såväl bostäder som
kollektivtrafik. Planförslaget bidrar till miljömålet god bebyggd miljö så
tillvida att exploateringen i området är en naturlig förtätning av området och
är lokaliserat med en hög tillgänglighet till diverse serviceanläggningar och
kollektivtrafikförbindelser. En förtätning i området skulle kunna innebära ett
större underlag för den service som redan finns i Bankeryds centrum. Planen
tar i anspråk strandskyddad mark och det finns därmed en risk att de värden
gällande natur och friluftsliv som strandskyddet är till för att försvara hotas.
I den aktuella planen bedöms de naturvärden som finns på platsen dock inte
påverkas påtagligt av den exploatering som kommer att ske i området. Dels
för att området redan sedan tidigare är bebyggd och dels för att de platser
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med högst naturvärden inom området ligger skyddade nere i djupa raviner/
branter som inte kommer att bebyggas. När det gäller friluftsvärdena så har
planen som ambition att förbättre de möjligheter som finns i dagsläget. Som
tidigare nämnts är sen stor del av den yta som är tänkt att bebyggas redan
ianspråktagen men området närmast branten ner till Vätterns strand är
kommunalt ägd och tillgänglig för allmänheten. I nuläget upplevs gränserna
mellan det privata och det allmänna i området dock som ganska otydliga då
området ligger mellan privat fastighet och två raviner/branter. Dessutom
upplevs den kommunala och privata fastigheten som en enhetlig gräsyta. I
den nya planen är denna del fortsatt kommunalt ägd och därmed öppen för
allmänheten. Då den nya planen innebär utbyggnad av ny interngata med två
släpp samt en gångpassage som leder fram till vattenområdet bedöms
tillgängligheten förbättras.
Sammanvägd behovsbedömning
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms
innebära på miljön redovisas i planbeskrivningen under rubriken Inverkan
på miljön samt sammanfattas ovan. Kommunen bedömer att genomförandet
av planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som
avses i PBL och en MKB behöver därför inte upprättas för detaljplanen.
Vi har istället valt att integrera miljöfrågorna i detaljplaneprocessen genom
att beskriva relevanta problem i planbeskrivningen och dess effekter under
rubriken Inverkan på miljön. Den ordinarie detaljplaneprocessen innebär att
berörd allmänhet, föreningar och myndigheter får insyn och
påverkansmöjlighet vid flera tillfällen både i tidigt skede och senare, hur
synpunkterna beaktas sammanfattas i ordinarie samrådsredogörelser och
utlåtanden.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA PLANER
I den kommunala översiktsplanen från 2002 står det att kommunen avstyrker
ytterligare byggnation vid Sjöåkra. Områdena kring planområdet och dess
befintliga bebyggelse har markerats som närströvsområden. Området längs
Vättern mellan Sjöåkra och Tjuvanabben beskrivs som ett viktigt sådant
närströvområde. I det översiktliga planprogrammet för utbyggnad av
bostäder och verksamhet i Bankeryd från 2008 finns dock området strax
sydost om planområdet utpekat som lämpligt utbyggnadsområde för
bostäder. Området är i programkartan markerat som utbyggnadsområde nr 7
och beskrivs i programmet som ett attraktivt område precis vid Vättern med
centralt läge nära till centrum, kollektivtrafik, GC-banor, stora
friluftsområden och barnomsorg. Som trots strandskyddet anses vara värt att
diskutera som utbyggnadsområde.
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UTBYGGNADSSTRATEGIN
Planområdet finns inte utpekat i utbyggnadsstrategin då det redan är
exploaterat och har varit så under en längre tid. Däremot är tidigare nämnda
område som ligger strax sydost om planområdet utpekat för möjlig
utbyggnad av bostäder och verksamhet i Bankeryd.
GRÖNSTRUKTURPLAN
I Grönstrukturplanen över Bankeryd från 1997 ingår de kommunala ytorna
inom planområdet som delar av de friytor som i Grönstrukturplanen
benämns som Backamoskogen och Sjöåkra 1:1.
Om Backamoskogen går att läsa:
Ett mycket populärt strövområde. Barrskog på torra sand- och momarker.
Av intresse för alla som bor norr om järnvägen i Bankeryd. I området finns
en campingplats och KFUM:s anläggning Vidablick. Skogen ska skötas med
skogsbruk.
Om Sjöåkra 1:1 står det bland annat följande:
Populärt strövområde längs Vättern och Tjuvanabben. Strövvänligt med
många stigar. Nyttjas mest från Sjöåkra och de som bor i nedre delen av
Nyarp. Tillgängligt strandområde finns vid kursgården. Stranden nedanför
kan gärna hållas städad från nedfallna träd, så att man kan gå längs
stranden, men man ska inte röja bland växande träd och buskar i slänten.
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I övrigt är Vätterstranden inte tillgänglig men värdet ligger i närheten till
Vättern. I nora delen finns en del odlingslotter och en nästan övergiven
bollplan. Den norra delen behöver en upprustning men det är värdefullt att
den hålls öppen och obebyggd.
DETALJPLANER
För området gäller Byggnadsplan från juli 1975. Området är planlagt som
område för samlingslokaler, park och vattenområde.

Gällande plan

STRANDSKYDD
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd enligt
Miljöbalken kap 7 § 13-18. Skyddet omfattar land- och vattenområdet intill
100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddet
gäller även ute i vattnet. Syftet med strandskyddet är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt att bevara goda
livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet. Utökat strandskydd
till 300 meter gäller för Vättern och så även aktuellt planområde. I dagsläget
råder strandskyddet endast delvis inom området eftersom det till stor del
redan är ianspråktaget. Strandskyddet träder dock med automatik i kraft när
gällande plan upphävs i och med att beslut fattas om antagande av nu aktuell
detaljplan. Den nya planen förutsätter därför ett nytt upphävande av
strandskydd inom kvartersmark och gatumark.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
SERVICE
Offentlig service
Närmaste skola, Nyarpsskolan F-5 ligger inom ett avstånd på ca 500 meter
från planområdet. Björkängens- och Nyckelpigans förskola ligger ca 800
meter från området medan Attarpskolan 6-9 ligger inom ett avstånd på ca
1,5 km. Vårdcentral är belägen ca 1 km från planområdet
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Kommersiell Service
Ca 1-1,5 km från planområdet är Bankeryds centrum beläget med viss
tillgång till diverse kommersiella verksamheter så som livsmedelsbutiker,
detaljhandel och restaurangverksamheter. Området ligger annars ca 1 mil
från Jönköpings centrum.
Kollektivtrafik
Planområdet har en god tillgänglighet till kollektivtrafik. Busslinjerna 26
och 29 kör utmed Sjöåkravägen.
Närmaste busshållplats, Sjöåkra kursgård, ligger precis utanför planområdet
och fungerar som ändhållplats för linje 29 som går mellan SjöåkraTrånghalla. I Trånghalla sker byte med linje 26 för att ta sig vidare till
Jönköpings centrum. Vid några få tider på morgonen och kvällen går linje
26 hela sträckan mellan centrum och Sjöåkra kursgård. Annars är närmaste
hållplats för linje 26 Berhagsvägen som ligger ca 500 meter från
planområdet. Bankeryd station ligger ca 1 km från området.
NATUR
Natur/och Rekreationsområden
Den natur som finns inom den del av planområdet som är tänkt att bebyggas
består till största delarna av tallskog med sly, enskilda lövträd och en stor
gräsyta.

Gräsyta inom planområdet med
Vättern i bakgrund
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De delar av området som av det kommunala naturvårdsprogrammet pekas ut
som värdefulla är de som ligger i planens ytterkanter, på de lägre
höjdnivåerna vid Bäckravinen och Alkärret kring Lillån.

Bild från kommunala naturvårdsprogrammet (Bäckravinen ligger i söder
och är markerad med en mindre mörkblåfläck medan området kring Lillån
som ligger i norr är markerad med grönt)

Bäckravinen innehar ett tätt trädskikt av lönn, alm, björk, rönn, klibbal, tall
och gran. I kommunens inventering av skyddsvärda lövträd finns ett antal av
dessa träd utmarkerade. Tillgången på död ved är stor och området bedöms
därmed kunna utveckla höga naturvärden på sikt.

Bilden visar skyddsvärda träd inom och i anslutningen till planområdet.
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Allkärret, området kring Lillån anses också värdefullt pga. den döda ved
som finns i området men även för den fuktiga miljön och de gamla lövträden
i form av al, både gråal och klibbal. Området beskrivs som rikt på insekter
och fåglar och Lillån utgör en viktig lekplats för harr och öring.
Från området finns det direkt tillgång till större sammanhängande
friluftsområden, både i sydöst och nordväst.

Planområdet

Kartering av gröna friytor ur Grönstrukturplan för Bankeryd

Området mellan Tjuvanabben och Sjöåkra beskrivs som ett betydelsefullt
närströvsområde. Området nere vid Lillån används dels som badstrand men
också som aktivitetsområde för KFUM verksamheten som har sin
verksamhetsanläggning på höjden på norra sidan ån. På södra sidan
bäckravinen finns en före detta åkermark som används för kolonilotter och
som närströvsområde.
Mark och vegetation
Planområdet är till största delen relativt plant mellan +99,7-105,1.
Undantaget är områdena längt i norr ner mot Alkärret och Lillån,
bäckravinen i söder och sluttningen ner mot Vättern i öster. Planområdet
utgörs och omges av före detta åkermark som nu är övervuxen med gräs och
blandskog. I sydvästra delen av planområdet finns en större asfalterad yta
som fungerat som parkeringsplats.
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Gräsyta med Kursgården i
bakgrunden

Parkeringsyta strax intill
bäckravinen.
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GEOTEKNIK
Enligt PM Geoteknik 2013-08-29 upprättad av Sweco ges synpunkten att
planerad byggnation ska dimensioneras, planeras och utföras och
kontrolleras i Geoteknisk kategori 2 enligt SS-EN 1997-1:2005
Utförda undersökningar visar på gynnsamma förhållanden för planerad
bebyggelse, där byggnaderna bedöms kunna grundläggas ytligt med
exempelvis platta på mark. Utförda beräkningar visar att planerad
bebyggelse uppfyller kraven med anseende på stabilitetsbrott enligt IEG
rapport 4:2010. Då slänterna är branta ner mot Vättern, Lillån och bäcken
finns risk för lokala, ytliga glidytor. Ytliga ras kommer att uppstå med tiden.
Dessa utgör dock ingen fara för föreslagen detaljplan så länge ingen
ytbelastning påförs närmare släntfoten än 5 m mot ravinen i söder, 29-30 m
(inkl 3 m buffertzon för erosion) mot Vättern i öst eller 15 m mot Lillån i
norr. Erosion vid släntfot skulle kunna påverka stabilitetsförhållandena
negativt i området på längre sikt. Bäcken i ravinen samt Lillån bedöms
orsaka begränsad erosion. Slänten ner mot Vättern är mer erosionsutsatt.

Trappa ner för Vätterbranten
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Markradon
Uppmätta värden indikerar låg- till normalradonmark. Två
undersökningspunkter har mätts varav den ena visade ett radonvärde på 7
kBq/m3 och den andra på 14 kBq/m3. Radonskyddande åtgärder
rekommenderas för nybyggnad då värdena ligger mellan 10 och 50 kBq/m3.
Grundvatten
Grundvatten har påträffats i tre av de punkter som undersökts. Ett
grundvattenrör installerades i branten ner till Lillån, där låg grundvattenytan
på ett 6,5 m djup. De två andra punkterna ligger vid bäckravinen och där låg
grundvattenytan på 3,5 m samt 1,3 m under markytan.
ARKEOLOGI
I  Riksantikvarieämbetets  databas  ”Fornsök”  finns  endast  en  markering  inom  
planområdet. Området är inte undersökt men enligt uppgift ska det i området
ha legat ett tegelbruk tillhörande Sjöåkra gård. I branten ned mot Vättern,
öster om gångstig, syns tegelstensrester i markvegetationen. Omedelbart
norr där om på västra sidan av gångstigen ned mot Vätternstranden finns
inhak i strandbrinken, vilka kan utgöra spår efter lertäkt. Lämningens status
klassas dock som förstörd.
BEBYGGELSE
Befintliga byggnader
Området är i dagsläget bebyggt med tio stycken byggnader, nio 2våningshus och en lägre förrådsbyggnad.
Gårdsbebyggelse har funnits vid Sjöåkra under flera århundraden men enligt
Bankerydshembygdsförenings hemsida så ansågs den ursprungliga
huvudbyggnaden för liten och såldes därför år 1933 och flyttades till Habo.
Gårdens dåvarande ägare Byggmästare JA Andersson uppförde då den
nuvarande mangårdsbyggnaden.

Gården
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Bebyggelsen för kursverksamheten uppkom under 1980
-talet. De två främre grindstugorna vid Sjöåkravägen samt förrådsbyggnaden
är av okänd ålder.

Huvudbyggnaden

Övernattningsstugorna

Tillkommande bebyggelse
Planområdet föreslås bebyggas med ca 26 enfamiljshus samt ett
flerbostadshus. Enfamiljshusen är tänkta att uppföras i New England stil.
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Exempel gruppbyggt
småhus av Trivselhus

Exempel villa av Trivselhus
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Ungefärlig disposition av planområdet

Modell över planområdet
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Modell över planområdet, sett från Vättern

Mer utförligare modeller samt beskrivning av flerbostadshuset kommer att
kompletteras till granskningen.
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GATOR OCH TRAFIK
Gatunät
I planen angörs området som idag från Sjöåkravägen, dock föreslås
angörningen förläggas något längre norr ut. Inom området planeras
kommunal gata för angörning till bostäderna.
Gång- och cykelnät

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelväg finns strax väster om området och leder norr ut mot
KFUM-gården, söderut mot Nyarp och Berghalla och i nordväst till Attarp
och Bankeryd centrum.
Parkering
Parkeringsfrågan förutsätts lösas på tomtmark. Parkering för
flerbostadshuset skall följa normen 13 bilplatser/1000 kvm bruttoarea.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Planområdet föreslås anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet
som är draget utmed Sjöåkravägen. En ny pumpstation kommer att förläggas
inom planområdet.
Dagvatten
Den naturliga avrinningen sker huvudsakligen mot norr och via Lillån ut i
Vättern. Bifogad dagvattenutredning 13-06-27 föreslår att dagvatten inom
området med flerbostadshuset samlas till infiltrationsbäddar som placeras i
tomtgräns utmed Sjöåkravägen. I övriga området samlas dagvatten från
uppfarter samt lokalgator upp vid tomtgräns utmed gatan och leds i ledning
till det dike som ligger utmed planområdets västra gräns. Takvatten från
husen är främst tänkt att tas hand genom infiltration i tomtmark. Vid
souterränghusen anläggs även ett dike utmed den norra tomtgränsen som
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avleder övrigt dagvatten från dessa tomter. Från dikena leds sedan
dagvattnet i en kulverterad ledning norrut till sluttningen ned mot alkärret
vid Lillån som kommer att användas för översilning av dagvatten från
området.
El
El-distributör till planområdet är Vattenfall.
Värme
Området kan anslutas till fjärrvärmenätet.
Avfall
Avfallsfrågan förutsätts lösas på tomtmark.
En gemensam hantering för boende i lägenheter ska anordnas på
kvartersmark för flerbostadshuset.

UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD
Område för upphävande
Strandskyddet ligger kvar inom område som planläggs som Natur. Inom
resterande del av planområdet upphävs strandskyddet.

Skrafferat område visar var strandskyddet upphävs
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Strandskyddets syfte
För att en bedömning om hur vidare en upphävning av strandskyddet är
lämpligt måste en tydlig beskrivning av planområdets värden utifrån
strandskyddets syften gällande naturvärden och allmänhetens tillgänglighet
göras.
Naturvärden
Den natur som finns inom dispenssökande område består främst av klippta
gräsytor och tallskog. Dessa har inte bedömts inneha några påtagliga djureller naturvärden. De delar av planområdet som har de största naturvärdena
ingår i de lågt belägna naturmiljöerna kring Lillån och Bäckravinen. Som
tidigare nämnts så är det framför allt träden, den döda veden och de fuktiga
förhållandena som finns dessa i områdena som bidrar till värdet på
naturmiljön. I öster delarna av planen, utmed bäckravinen, finns värdefulla
ekar som bör beaktas med ett skyddsavstånd från trädkronorna för att kunna
bevaras om området närmast ska exploateras. Naturområdena kring Lillån
och Bäckravinen ingår inte i det dispenssökande området.
Planens konsekvenser för områdets naturvärden
Naturvärden så som djur- och växtlivets livsvillkor bedöms inte påverkas på
ett negativt eller oacceptabelt sätt av aktuell plan då området som söker
dispens till största del redan är ianspråktaget och saknar betydande
naturvärden. Det område som inte är ianspråktaget i dagsläget men som i
planen avses bebyggas är den norra delen av planen som tillåter
Souterränghus. Denna del är lokaliserad på mark som idag består av skog
med tall och sly och har inte bedömts värdefull utifrån ett natur- och
djurlivsperspektiv. Naturmiljöerna kring Lillån och Bäckravinen avses enligt
aktuell plan att planläggas som naturområde med fortsatt strandskydd. Då
dessa områden även har ett visst naturligt skydd i form av de befintliga
höjdnivåerna som avskärmar dem från resterande delar av planområdet
bedöms påverkan från exploateringsytorna inom planen som liten. De
värdefulla träd som finns utmed Bäckravinen har beaktats i utformningen av
planen.
Ianspråktagen mark och tillgänglighet
Innan området planlades användes marken under lång tid till
gårdsbebyggelse och tillhörande jordbruksmark. Se flygfoto från 1975.
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Flygbild från 1975 över
området

Den största delen av marken som berörs av upphävandet av strandskyddet är
idag ianspråktaget för bebyggelse som tidigare har inrymt verksamheter
förknippade med kursgårdsverksamhet. Den del som inte ingår i den privata
fastigheten men som ändå är tänkt att bebyggas är den norra delen av planen
som planläggs för souterränghus. Denna markyta har tidigare varit åkermark
(se flygbild ovan) men är i dagsläget bevuxen av främst tallar och sly.
Den kommunala markremsan närmast Vättern är i dagsläget svår att nå på
grund av att den ligger mellan den privata fastigheten för kursgården,
tallskog och två raviner/branter. Främsta möjligheten att ta sig fram till
området utan att gå över privat mark är genom den grusade gångväg som går
in i skogen strax norr om planområdet, mitt emot lekplatsen vid befintliga
radhus. Stigen leder ner till Lillån och därifrån går det senare att på en
upptrampad, brant och smal slinga att ta sig upp till den kommunala
markremsan bakom kursgården. Gränserna mellan den privata fastigheten
och den kommunala fastigheten ut mot Vättern är svåra att urskilja då de
utgör en stor sammanhängande gräsyta.
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Bild som visar gränsen mellan kommunal och privat fastighet. Den
kommunala delen 1:3 närmast vattnet ligger inklämd mellan privat fastighet
1: 23 och raviner.

Planens konsekvenser för områdets tillgänglighet
Tillgängligheten bedöms bli förbättrad med aktuell plan. Större delen av den
yta som berörs av upphävandet av strandskyddet är redan ianspråktaget.
Undantaget är den del som är tänkt bebyggas med souterränghus. Denna del
är dock bevuxen av träd och ganska hög, tät sly vilket gör den svår att röra
sig på. I dagsläget är den kommunala markremsan närmast strandbranten
avskärmad av privat fastighet, tallskog och de två ravinerna. Den enda
riktiga allmänna vägen dit är en liten stig utmed branterna mot nordöst och
den bedöms inte särskilt lämplig ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det nya
planförslaget innehåller fler och tydligare allmänna länkar, i form av ett
gatunät. Vilket skapar en större framkomligt till ytorna närmast vattnet. En
passage möjliggörs även utmed bäckravinen då några meter av detta område
planläggs som naturmark. Denna passage borde till viss del grusas upp för
att ytterligare säkerställa allmänhetens tillgänglighet till området samt
förhindra att tomtgränserna mot Vättern glider ut på naturmark.
Sammantaget bedöms förslaget som positivt ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Värden för friluftsliv och spontanidrott
Området nere vid Lillån nyttjas som badplats och aktivitetsområde för den
närliggande KFUM-verksamheten. Även strandplanet precis nedanför
planområdet verkar användas flitigt under sommarmånaderna av badgäster. I
tallskogen i nordväst finns inga synliga tecken på aktiviteter. Markytan är
täckt av snår som är svår att ta sig igenom. Om huruvida den kommunala
gräsytan närmast branten används till friluftsliv eller spontanidrott är svårt
att avgöra. Men området är en del av det grönstråk som i grönstrukturplanen
över Bankeryd beskrivs som ett betydelsefullt närströvsområde.
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Stig ner mot Lillån

Planens konsekvenser för friluftsliv och spontanidrott inom området
Planen bedöms inte påverka det friluftsliv eller den spontanidrott som är
möjlig i dagsläget inom planområdet. Området nere vid Lillån som används
av KFUM samt ytorna närmast Vättern planläggs som natur.
Särskilda skäl för upphävande av strandskyddet
För att upphäva strandskyddet för ett visst område krävs särskilda skäl enligt
7 kap 18c § miljöbalken. Jönköpings kommun anser att dessa skäl kan
motiveras av punkterna 1 och 5 i denna paragraf.
1. Dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
5. Dispensen avser ett område som behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området
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Motiv för upphävande av strandskyddet
7 kap 18c § pkt 1
Upphävandet av strandskyddet avser till största delen ett område som redan
har tagits i anspråk av privat fastighet med tillhörande bebyggelse.
Fastigheten och bebyggelsen avskärmar i dagsläget området närmaste
Vättern. De naturvärden som finns inom planområdet ligger inte inom den
mark som enligt planen ska bebyggas. De viktigaste områdena i planen
utifrån strandskyddssynpunkt är zonen närmast Vättern och de båda
ravinområdena och dessa ska i planen tryggas utifrån strandskyddets syften.
Upphävandet av strandskyddet omfattar i det aktuella fallet inte ett sådant
område som behövs för att säkerställa allmänhetens tillgänglighet genom fri
passage enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken.
Kommunen gör därför bedömningen att området redan har tagits i anspråk
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och att
aktuell detaljplan inte kommer att försämra varken allmänhetens
tillgänglighet till platsen eller dess naturvärden.
7 kap 18c § pkt 5.
Ytan som i planen är aktuell för souterrängbebyggelse är i dagsläget inte
ianspråktagen men bedöms ändå vara lämplig för bebyggelse med
hänvisning till kommunala mål angående hållbar utveckling.
Jönköpings kommun har en stark tillväxt. I kommunens fördjupade
översiktsplan Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare, analyseras hur
kommunen ska växa med bostäder och arbetsplatser på ett hållbart sätt. En
av de viktigaste rekommendationerna är att förtäta och omvandla redan
ianspråktagna områden så som nu aktuella planområde. Dessutom ska
nybyggnad ske på områden som ligger i direkt anslutning till befintlig
bebyggelsestruktur, vilket Bankeryd inklusive Sjöåkra gör. Närheten till
centrala Jönköping gör att området är lämpligt att exploateras för att bidra
till stadens fortsatta möjlighet till tillväxt.
För att klara trafikproblemen i Jönköpings centrum med risk för
överskridanden av miljökvalitetsnormer för luft och ökande trafikbuller
behöver ny bebyggelse organiseras på sådant sätt att invånarna väljer de
hållbara kommunikationerna alltmer istället för bilen. Kommunens
målsättning är att kunna fortsätta växa utan att bilresandet ska öka. Helst ska
det minska trots kommunens tillväxt.
Området ligger nära centrum med tillgång till bra gång- och cykelleder och
kollektivtrafik. Det faktum att det utgör en naturlig fortsättning på befintlig
bebyggelsestruktur där infrastruktur i form av vägar och ledningar redan är
utbyggt motiverar bebyggelsens omfattning.
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STÖRNINGAR OCH RISKER
Ras och skred
Som tidigare nämnts har den geotekniska undersökningen som gjorts över
planområdet kommit fram till att de geotekniska förhållandena inte är
sådana att de ger allvarliga restriktioner för genomförandet av planerad
bebyggelse. Utförda beräkningar visar på att planerad bebyggelse uppfyller
rekommenderade säkerhetsfaktorer med avseende på stabilitetsbrott. Då
slänterna är branta ner mot Vättern, Lillån och bäcken finns risk för lokala,
ytliga glidytor. Ytliga ras kommer att uppstå med tiden. Dessa utgör dock
ingen fara för föreslagen detaljplan så länge ingen ytbelastning påförs
närmare släntkrönen än 5 m mot ravinen i söder, 29-30 m (inkl 3 m
buffertzon för erosion) mot Vättern i öst och 15 m mot Lillån i norr. Erosion
vid släntfot skulle kunna påverka stabilitetsförhållandena negativt i området
på längre sikt. Det är framförallt branten mot Vättern som är utsatt för
erosionsrisker.

Karta som visar zon som inte bör belastas samt en 3
meters buffertzon för erosion, Sweco.

Den utförda erosionsutredning som har gjorts över aktuellt planområde har
inte kunnat påvisa något akut behov av åtgärder. Erosion och ras sker men
till synes i långsam takt. Under den ca 40-åriga period som undersökts kan
någon betydande förändring av släntkrönet inte ses. Så länge inte
förutsättningarna vid släntfoten förändras till det sämre finns det ingen
anledning till att till att tro att någon generell ökning av erosion skulle ske.
Den generella erosionen under de kommande 40 åren kan därför förväntas
vara liknande den under de senaste 40 åren, alltså liten. Analysen visar på att
de delar av Vätterbranterna som har ett bredare strandplan, så som aktuellt
planområde, har varit mindre utsatta för ras. Den geotekniska utredningen
visar att det i dagsläget finns en tillräcklig buffertzon mellan släntkrön och
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det tilltänkta bebyggelseområdet för att ras ska kunna ske utan att skada den
tilltänkta bebyggelsen. Denna buffertzon har beräknats som minst vara 3 m.
För att säkerställa att buffertzonen inte försvinner förordas regelbundna
kontroller av släntprofilen. Sweco föreslår att släntfoten inte tillåts backa
mer än 1 meter innan åtgärder vidtas. Hur lång tid detta kan tänkas ta har
inte kunnat anges då det främst hör samman med eventuella stormtillfällen.
De åtgärder som rekommenderas är först och främst enklare skyddsåtgärder
som strandfodring, vilket innebär tillförsel av sand. Om detta inte skulle
räcka rekommenderas att släntfoten hårdgörs.
Detaljplanen har utformats med hänsyn till de mått som angetts med
avseende på stabilitetsbrott; 5 m mot ravinen i söder, 29-30 m (inkl 3 m
buffertzon för erosion) mot Vättern i öst och 15 m mot Lillån i norr.
För att ytterligare säkra området för stabilitetsbrott har tomtmarken i
detaljplanen dessutom reglerats med prickmark som utökar buffertzonen för
erosion. Avståndet mellan tilltänkt bebyggelse och branterna och ravinen
bedöms därmed tillräckligt med hänsyn till att erosionsutredningen inte visar
på någon större erosion i området. Regelbundna kontroller av släntkrön
borde kunna samordnas med andra kommunala kontroller av liknande
områden inom kommunen, under uppsyn av exempelvis riskgruppen.
Brand
Området har en insatstid på 1-10 min. Skydd mot brandspridning mellan
byggnader enligt BBR 5:7 skall beaktas med bakgrund av insatstiden. Alla
byggnader skall vara lätt tillgängliga med räddningstjänstens fordon enligt
BBR 5:94. Ingen byggnad får ha längre avstånd till uppställningsplats för
räddningsfordon än 50 meter. Brandvatten skall anordnas enligt gällande
VAV-norm. Avståndet mellan brandpost och angreppsväg får inte överstiga
100 meter. Det finns i dagsläget en brandpost strax utanför området vid
Sjöåkravägen.
Flerbostadshus med fler våningar än 3 eller en höjd av 11 meter behöver
extra brandskydd i form av till exempel brandtrapphus. 3 meter närmast
flerbostadshusens långsidor bör vara tillgänglig och framkomligt för
brandbilar.

KONSEKVENSBESKRIVNING
Bakgrundsförutsättningar finns beskrivet i planbeskrivningen under rubriken
Tidigare ställningstaganden, Förutsättningar (och förändringar) och
Planinnehåll samt i bifogade bilagor.
BEHOVSBEDÖMNING
I detaljplaneprocessen kommer ambitionen vara att minimera projektets
negativa påverkan på miljön och behov av skyddsåtgärder föreskrivs som
planbestämmelser så att betydande miljöpåverkan ej uppkommer.
STÄLLNINGSTAGANDE TILL BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Det bedöms inte att genomförandet av planen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
enligt miljöbalken inte skall upprättas.
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ALTERNATIV OCH ANDRA STÄLLNINGSTAGANDEN
Planområdets utformning och omfattning har diskuterats under planarbetets
gång. Utformningen och utsträckningen har prövats i olika versioner men
det nu aktuella anses vara mest i linje med de riktlinjer som kommunen har
antagit gällande hållbar utveckling.
Området har ett läge som lämpar sig bra för bostadsbebyggelse, nära både
Bankeryds centrum med diverse serviceanläggningar samt centrala
Jönköping med bra kommunikationer. Det är en naturlig förtätning och
komplettering av den befintliga tätorten. Området är visserligen inte utpekat
i gällande översiktsplan men då området redan varit ianspråktaget har det
inte varit aktuellt att diskutera som utbyggnadsområde. Det har däremot
området som ligger strax sydöst om planområdet. I översiktsplanen från
2002 avstyrker kommunen ytterligare byggnation vid Sjöåkra med
hänvisning till rekreationsintressen. Men i det översiktliga planprogrammet
för utbyggnad av bostäder och verksamhet i Bankeryd från 2008 finns dock
området utpekat som lämpligt utbyggnadsområde för bostäder. Området
beskrivs i programmet som ett attraktivt område precis vid Vättern med
centralt läge nära till centrum, kollektivtrafik, GC-banor, stora
friluftsområden och barnomsorg som trots strandskyddet anses vara värt att
diskutera som utbyggnadsområde.
Olika bostadstyper har diskuterats, både områden med endast friliggande
villor samt endast flerbostadshus. Det aktuella förslaget med en blandning
av fristående hus, gruppbyggda småhus och flerbostadshus har dock
bedömts vara lämpligt utifrån både befintlig efterfrågan samt mål gällande
hållbar utveckling. I kommunens utbyggnadsstrategi fastställs att så kallade
omvandlingsområden, områden som redan är ianspråktagna för bebyggelse,
som ligger i närheten av bra kollektivtrafiklägen, centrumfunktioner samt
arbetsplatser ska ges en hög exploatering. Utbyggnadsstrategin strävar efter
att framförallt få tätorterna att växa genom omvandling och förtätning för att
uppnå en ökad markhushållning.
Nollalternativet är att någon ny plan inte görs och att kursgården med
tillhörande bebyggelse ligger kvar. Detta alternativ innebär visserligen en
mindre grad av exploatering och mindre hårdgjorda ytor än nu aktuella
förslag vilket kan tänkas ge en något mindre miljöpåverkan i form av mindre
förorenat dagvatten osv. Samtidigt innebär nuvarande situation med en
mindre exploatering en mindre effektivare markanvändning vilket på sikt
motarbetar kommunens arbete för att nå det mål som innebär en mer hållbar
och effektiv markanvändning.
De nuvarande förhållandena begränsar allmänhetens tillgänglighet till
området närmast vattnet minst lika mycket som nu aktuellt förslag, om inte
mer.
Utformningen av området förhåller sig till de rekommendationer som
kommit fram i den geotekniska utredningen och håller ett visst
säkerhetsavstånd till omkringliggande branter. I övrigt utgår utbredningen på
området främst efter befintlig fastighetsgräns.

FN:s barnkonvention
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Frågeställningar som berör barn och barnets bästa är ständigt närvarande
under planeringsarbetet då de är förutsättningar för god stads- och
samhällsutbyggnad. De barn som berörs av planen är framtida boende och
befintliga grannar. Trafiksäkerheten i och omkring området har beaktats,
byggherren har informerats om att se till att området har bra tillgänglighet
för funktionsnedsättningar. Tillräckligt stora ytor har avsatts för utemiljö,
utformningen av ytorna styrs ej i planen. Barnens sociala, ekonomiska och
kulturella rättigheter kan inte styras i planförslaget. Tillgänglighet,
jämställdhet, trygghet och säkerhet är något som endast rekommenderas till
byggherrarna, fastighetsägarna och de som driver verksamhet då detta ej kan
styras i plan.
MILJÖMÅL OCH PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING,
MILJÖKVALITETSNORMER
Planförslaget tar hänsyn till relevanta mål och delmål i de nationella
miljömålen och i kommunens program för hållbar utveckling. Dessutom
uppfylls gällande miljökvalitetsnormer.
Begränsad klimatpåverkan
Sveriges utsläpp av växthusgaser beror till ca 80 % på förbränningen av
fossila bränslen inom industrin och transportsektorn och för el- och
värmeproduktion. Den tilltänkta bebyggelsen innebär en naturlig förtätning
av Bankeryd. Området har ett bra läge nära till centrum, kollektivtrafik, GCbanor, stora friluftsområden och barnomsorg.
God bebyggd miljö; delmål 1
Planförslaget innebär att andelen hårdgjord yta ökar något, men eftersom
området ligger i omedelbar anslutning till befintligt gatunät utnyttjas redan
hårdgjorda ytor, dvs. själva gatunätet, effektivare.
Program för hållbar utveckling
Sammantaget bedöms planförslaget bidra till en hållbar utveckling av
Jönköpings stadsstruktur med hänsyn till ekologiska, samhällsekonomiska,
kulturella och sociala faktorer.
Miljökvalitetsnormer
Stadsbyggnadskontoret i Jönköping har genomfört en inventering av
kommunens vägnät för att hitta de platser där det förekommer risk för
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Inventeringen finns
beskriven  i  skriften  ”Inventering  och  utvärdering  av  miljökvalitetsnormer  
för  luft  i  Jönköpings  kommun”.  Den  planerade  utbyggnaden  förväntas  inte  
påverka något av de inventerade riskområdena eller medverka till att någon
miljökvalitetsnorm överskrids.
MILJÖTILLSTÅND
Det bedöms inte kräva några ytterligare samråd/dispenser/tillstånd enligt
MB.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Planens genomförandetid slutar fem år efter det att planen vunnit laga kraft.
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planen handläggs med normalt planförfarande.

TIDPLAN
Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:
2012-12-07
2013-09-12
2013-09-30 - 2013-11-29
2013-12
2013-12-2014-01
2014-02

Förvaltningssamråd
STBN – beslut om plansamråd
plansamråd inkl. informationsmöte
STBN – beslut om granskning
granskning
STBN – beslut om antagande

HUVUDMANNASKAP
Kommunen är ansvarig för allmän plats.
AVTAL MM
Exploatören är markägare för huvuddelen av exploateringsområdet och
Jönköpings kommun äger en mindre del av exploateringsområdet. Innan
byggnation ska exploateringsavtal tecknas mellan Jönköpings kommun och
aktuell exploatör. Avtalet kommer att reglera bland annat fördelningen av
kostnader föranledda av detaljplanen, fastighetsöverlåtelse,
servitutsupplåtelser mm.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
KVARTERSINDELNING, NAMN
Planen medför att fyra nya kvarter bildas för bostadsändamål. Planområdet
ligger dock utanför område för namnsättning av kvarter.
FASTIGHETSBILDNING
Planområdet omfattas av fastigheten Sjöåkra 1:23 samt del av Sjöåkra 1:3.

All mark för allmän plats bör regleras till den kommunägda park- och
kommunikations- fastigheten Sjöåkra 1:3. Specifikt innebär detta att
lokalgatorna samt del av naturmarken överförs från Sjöåkra 1:23 till 1:3.
Kommunen har rätt att lösa in marken enligt PBL 6:13 och måste lösa in
marken om fastighetsägaren begär detta enligt PBL 14:14. Om marken
inlöses utan överenskommelse betalas ersättning enligt 4 kap.
expropriationslagen.
All kvartersmark för bostadsändamål bör fastighetsregleras till Sjöåkra 1:23
och därefter uppdelas i lämpliga bostadsfastigheter. Detta måste ske via
frivilligt avtal.
Ett särskilt område finns för teknisk anläggning. Området kan upplåtas med
servitut eller ledningsrätt, alternativt avstyckas och överlåtas.
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FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER
Något behov av fastighetsindelningsbestämmelser anses inte föreligga.
ALLMÄN PLATS
Kommunen är huvudman för alla allmänna platser inom planområdet.

EKONOMISKA FRÅGOR
För att genomföra planförslaget har kommunen kostnader för att ta fram
detaljplanen samt administration för planens genomförande och kostnader
för utbyggnad av de allmänna anläggningarna. Efter ett genomförande
kommer kommunen även få ökade kostnader för drift och skötsel av de ytor
som i planen läggs ut som allmän platsmark. I exploateringsavtalet regleras
exploatörens skyldighet att till kommunen överlämna mark som läggs ut
som allmän platsmark. Plankostnaden samt kostnaden för utbyggnad av de
allmänna anläggningarna som ska belasta exploatören kommer att
debiteras exploatören i form av en exploateringsersättning. Intäkter för
vatten och avlopp fås även i form av anläggningsavgift enligt taxa. Någon
kalkyl finns ännu inte upprättad för området, men en sådan kommer att tas
fram under samrådstiden.
FINANSIERING
Exploatören ansvarar för finansiering av husbyggnationen med tillhörande
anläggningar på kvartersmark samt ersättningar för kommunala
anläggningar enligt kommande exploateringsavtal. Finansieringen av
kommunens delar av exploateringen kommer att ske över
exploateringsbudgeten för området.
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