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Detaljplan för bostäder
Spädbarnet 1
Öxnehaga, Jönköpings kommun

Planbeskrivning

Så här görs en detaljplan med utökat
planförfarande
Planbesked
Ärendet påbörjas när en byggherre ansöker om planbesked. I planbeskedet
uppges föreslagen markanvändning samt bebyggelsens placering och omfattning. Planavdelningen sammanställer ansökan med kompletterande
underlag, varpå Stadsbyggnadsnämnden beslutar om ifall processen ska
påbörjas eller inte.

Samråd
Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en handling
inför samrådet. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget genom
att samla in kunskap och synpunkter, och att ge berörda insyn och möjlighet
att påverka. De som har rätt att medverka vid samrådet är samrådskretsen,
bestående av sakägare, Länsstyrelse, kommunala myndigheter och andra som
har ett väsentligt intresse av planen. Tiden för samrådet annonseras i tidningen.
Synpunkter ska lämnas in skriftligen under samrådstiden och skickas till
Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping. Efter
samrådet sammanställs och kommenteras synpunkterna i en samrådsredogörelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

Granskning
Efter samrådet, och innan planen kan antas, ska planen vara tillgänglig för
granskning under minst tre veckor. Granskningen innebär att myndigheter och
sakägare och andra som berörs av planen ges möjlighet att lämna synpunkter.
Tiden för granskning annonseras i den lokala tidningen.
Synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden och skickas till
Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping. Kommunen
sammanställer sedan synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet
skickas till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande
När granskningsutlåtandet har skickats ut antas planförslaget av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. Sakägare som tidigare lämnat skriftliga
synpunkter vid samråd eller granskning och inte fått dessa tillgodosedda kan
överklaga beslutet hos Länsstyrelsen. Detta måste ske senast 3 veckor efter att
antagandebeslutet har tillkännagetts.

Laga kraft
Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har
gått ut, om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas
fallet av Länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och
miljödomstolen och därefter prövningsrätt till mark- och miljööverdomstolen.
Planen vinner laga kraft eller upphävs när ärendet slutligen har avgjorts.
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Inledning
En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken
användning av mark och vatten som är tillåten. Syftet med detaljplaneprocessen
är att pröva om ett område kan anses lämpligt för en viss typ av användning och
utformning. Detaljplanen är bindande vid prövning av bygglov.
En detaljplan innefattar en plankarta, en planbeskrivning och bilagor. Varje
enskild kommun ansvarar för hur planbeskrivningen ser ut. I Jönköpings
kommun används följande upplägg:
Bakgrund, syfte och huvuddrag – En sammanfattande beskrivning av
detaljplanen
Planförslag – En beskrivning av den markanvändning som föreslås i detaljplanen
Plankarta och bestämmelser - En förklaring av plankartan och dess
bestämmelser
Planens konsekvenser – Här beskrivs eventuella följder av detaljplanen
Förutsättningar – Nulägesbeskrivning samt planförslagets relation till övriga
styrdokument
Genomförande av detaljplanen – Beskrivning av ekonomiska frågor,
fastighetsrättsliga frågor samt tidplan
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Bakgrund, syfte och
huvuddrag
Planområdet ligger i stadsdelen Öxnehaga, ca 1,5 km sydväst om Huskvarna
centrum och ca 5,5 km öster om centrala Jönköping. Området är beläget ca 170
meter över Vätterns yta.
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse utan marken utgörs av
grönområde och asfalterade ytor. Gällande detaljplan medger allmänt ändamål
med en maximal byggnadshöjd om fem meter.
Byggherren, det kommunala bostadsbolaget Bostads AB Vätterhem, har ansökt
om ny detaljplan för att kunna förädla befintlig mark där det tidigare legat
en förskola samt öka nybyggnation med integration på Öxnehaga. Byggherren
önskar uppföra två punkthus i 8-9 våningar, totalt 68 lägenheter. Parkering
föreslås ske till största del i garage under mark samt i markplan i anslutning
till bostadshusens entréer. Tillfart till parkeringshuset sker via en ny infart från
Hästhagsgatan.
Utöver bebyggelsen tillåter planen att komplementsbyggnader får upprättas
i en begränsad omfattning. Detta möjliggör byggnation av miljöhus. Under
planarbetet har landskapsbild, sol och skugga, hantering av dagvatten samt
tillfart till garaget varit viktiga frågor.

Översiktsbild med
planområdet markerat
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Revideringar efter samråd
Plankarta
Med anledning av inkomna synpunkter på bland annat sol- och skuggstudien
har stadsbyggnadskontoret gjort bedömningen att sänka bebyggelsen från 9-10
våningar till 8-9 våningar. Med denna sänkning vinner man någon meter mindre
skugga vid radhusen mellan kl.11-13, vilket gör att det finns solig yta närmast
husfasaden på tre av fyra hus.
Plankartans egenskapsbestämmelser för placering och utförande har därför
ändrats samt totalhöjden som är satt från antal meter över havet.

Planbeskrivning
I planbeskrivningen har följande avsnitt redigerats:
-Alternativ och andra ställningstaganden
-Mål för hållbar utveckling
De ändringar som har gjorts är för att försöka tillmötesgå inkomna synpunkter
som finns redovisade i planbeskrivningen under rubriken Revideringar efter
samråd.
Inga synpunkter har inkommit i konsekvensbeskrvningen, som medför att
kommunens ställningstagande om att det inte föreligger någon betydande
miljöpåverkan bör omprövas, i den mening som miljöbalken åsyftar.
Texterna under kapitlet Genomförande av detaljplanen har uppdaterats efter
gjorda förändringar i plankartan.

Utredningar
Sol- och skuggstudien har uppdaterats inför granskningsskedet.
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Planförslag
Plandata
Läge och areal
Fastigheterna som ingår i detaljplanen är Spädbarnet 1 samt del av Öxnehaga
2:1. Planområdet är ca 4 600 kvadratmeter stort och ligger i stadsdelen
Öxnehaga. Planområdet avgränsas av Hästhagsgatan i norr, gång- och cykelväg
i öst och söder samt infart till angränsande fastighet i väst.
Vy över planområdet

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs till största del av Bostads AB Vätterhem
(Spädbarnet 1). Jönköpings kommun äger en mindre del utmed Hästhagsgatan,
ca 340 kvm (Öxnehaga 2:1).
Planområdets avgränsning
och markägare
Del av Öxnehaga 2:1
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Bebyggelse
Flerbostadshus
Den föreslagna bebyggelsen består av två punkthus som föreslås uppföras i 8-9
våningar. I samrådsförslaget föreslogs bebyggelse i 9-10 våningar, men i detta
granskningsförslag är bebyggelsen sänkt till 8-9 våningar. Den största tillåtna
höjden på byggnader är + 211 meter över havet. Husen kommer sammanlagt att
innehålla ca 68 lägenheter, varav hälften är hyresrätter och hälften bostadsrätter
i varierande storlekar. I detaljplanen kan dock inte kommunen styra över
upplåtelseformen såsom hyresrätter eller bostadsrätter. Husen består av
lägenheter från våning 2 - 9. I husens entréplan (våning 1) inryms gemensamma
lokaler såsom övernattningslägenhet, gemensamhetslokal, hobbyrum och
cykelförråd med tillhörande cykelvård. Källarplanet (våning 0) innehåller ett
gemensamt parkeringsgarage och har funktioner som lägenhetsförråd och
teknikutrymmen. Ovanstående är således ett förslag, som inrymms inom
detaljplanens tillåtna byggnadsvolym.
Bostadshusen har en rektangulär form med förskjutna hörn som skapar entréer
och en variation i fasaden. Balkonger skapar även de variation. Intentionen är
att husen ska uppföras i olika höjd för att skapa volymer som samspelar med
varandra. Tanken är att husen ska upplevas smäckra och lätta. Fasadmaterial
är inte beslutat ännu, utan är en aspekt som kommer att beaktas längre fram i
bygglovskedet.

Illustation som visar sänkta
hus.
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Gård
Husen placeras så att en gårdsmiljö tillhörande de boende främst skapas i södra
delen av fastigheten. Friytan för utevistelse inom den planerade bebyggelsen
är begränsad och därför läggs stor vikt vid utformningen av fastigheten för att
säkerställa goda utemiljöer med hög kvalitét. Begränsade ytor ställer krav på
högre kvalitet.
Höjdskillnaderna inom fastigheten och i den angränsande omgivningen har
tagits till vara och tas om hand i mjuka organiska former.
Cykelparkering inryms i den södra delen av fastigheten, med lätt åtkomst till
angränsande gång- och cykelbanor. På den nordvästra delen av fastigheten
inryms ett miljöhus.

Situationsplan
Enter Arkitektur / Pontarius
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plan skala 1:400/A3

Trafik
Gång och cykel
Planområdet ansluts till den befintliga gång- och cykelbanan i söder samt
till Hästhagsgatan. Parkering för cykel sker dels på markplan i närhet till
bostadshusens entréer och dels i anslutning till den befintliga gång- och
cykelbanan i söder, samt under mark i garaget. Utmed Hästhagsgatans båda
sidor är yta för gående och cyklister uppmålad. Planförslaget påverkar inte
Hästhagsgatans sektion förutom där angöringen till garaget skär av gång- och
cykelytan. Stor vikt kommer vid genomförandet att läggas på utformningen av
nerfarten, främst med tanke på trafiksäkerhetsaspekten. Nerfarten ska utformas
med fri sikt och ett vilplan.

B

Översikt sektioner

A

A

B
Sektion A-A

Biltrafik

Sektion B-B

Med bil angörs planområdet via två tillfarter från Hästhagsgatan. För besökare
som ska parkera på markplan angörs fastigheten via den befintliga tillfarten
i väster. För boende som ska parkera i garaget sker angöring via en ny
garagenedfart i nordost, som löper längs med fastighetsgränsen. Syftet med två
angöringar från fastigheten är för att inte samla all trafik till den befintliga
tillfarten i väster där både cyklister/gående och bilister rör sig. Stor vikt kommer
att få läggas på utformningen där transformatorstationen möter garagenedfarten.
Handikapparkering placeras minst 25 meter från bostadshusens entréer, både
på markplan och i garaget, i enlighet med BBR. Det går att angöra byggnaden
från garaget via hissen. Parkeringsplatser för bil med tillhörande vändplan
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tillskapas på den norra delen av fastigheten.

Parkering
Detaljplanen säkerställer att parkering för tillkommande fastigheter ryms till
största del i parkeringsgarage under marknivå. Totalt 72 p-platser (inkl. 2
handikapplatser) för bilar bedöms kunna inrymas i garaget. Markparkering för
bilar medges även inom fastigheten för besökare, 13 st varav en är avsedd för
handikappade. Totalt möjliggörs 85 bilplatser inom fastigheten, vilket är mer
än vad riktlinjerna i dokumentet Parkeringstal för Jönköpings kommun kräver.
Parkeringsgaraget angörs via nedfart från Hästhagsgatan.
Planförslaget möjliggör för ca 75 cykelplatser i låsbart utrymme. Cykelparkering
blir också möjligt på gården. Enligt riktlinjerna ska plats för ytterligare 75
cyklar möjliggöras på gården, vilket bedöms vara genomförbart.

Tillgänglighet
Byggnader och utemiljö rekommenderas att ha en utformning som bidrar till
att gällande normer för tillgänglighet uppfylls. (För vägledning, se Bättre för
alla - Basutformning för bostäder i nyproduktion, Jönköpings kommun, 2011).
Planområdet innehar en del höjdskillnader som bebyggelsen avser ta upp med
terasseringar. För att säkerställa tillgängligheten till området såväl som inom
kommer ramper att iordningställas. 1 st parkeringsplats för handikappade är
placerad i direkt anslutning till bostadshusens entréer, samt 2 st i garaget intill
hissarna. För att möjliggöra en tillgänglig angöring till entréerna har en ramp
mellan husen föreslagits. Denna ramp är också körbar om det finns behov av att
angöra med bil närmare entréerna, t.ex. vid in- och utflytt.

Teknisk försörjning
VA
Bostadshusen ansluts till befintliga vatten- och avloppsledningar norr och öster om
fastigheten. Ledningarna markeras med markreservat i plankartan. Fastigheten
kommer att behöva egen tryckstegring för att klara vattenförsörjningen till alla
våningar då det krävs över +200 m.ö.h.

Dagvatten
Då stora delar av fastigheten, tillika planområdet, kommer att hårdgöras, så
kommer dagvatten som uppkommer inom fastigheten att behöva tas om hand.
Tillkommande dagvatten kan anslutas till befintliga dagvattenledningar öster
och nordost om planområdet. Till viss del finns det även möjlighet att fördröja
dagvattnet genom garagets planterbara bjälklag. Dagvatten från parkering och
angöringsytor i norr leds ut och fördröjs i gräsytor mellan platserna. Beroende
på markens beskaffenhet sker en naturlig infiltration.
Vid kraftiga regn kommer inte dagvattenledningarnas kapacitet räcka till , därför
kommer vattnet naturligt ledas till den gräsbeklädda ytan utmed Hästhagsgatan
(dike) samt till gc-stråket och grönstråket nordost om planområdet. Möjlighet
finns också att leda vatten från grönytorna inom fastigheten via dagvattenbrunnar
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med kuposil ner till ett fördröjningsmagasin som är lokaliserat under
parkeringsytorna framför huset. Från fördröjningsmagasinet kan en eventuell
breddfunktion utföras till kommunens ledningar.

Uppvärmning
Planområdet ligger i direkt anslutning till ett område där Jönköping Energi
erbjuder fjärrvärme så det är möjligt att ansluta byggnaderna till fjärrvärmenätet.
Ledningarna markeras med planbeteckning u, på plankartan.

El
Ledningar för el finns norr och öster om planområdet. Det är möjligt att ansluta
till dessa. Ledningarna markeras med markreservat i plankartan. Öxnehaga
ligger inom Jönköping Energis koncessionsområde.

Avfall
Avfallshantering sker inom fastigheten. Utrymme för miljöhus och
bottentömmande kärl för brännbart avfall skapas i den nordvästra delen av
fastigheten, vilket säkerställs i detaljplanen. Vändplan möjliggör god angöring
för avfallsfordon.
Anordningar och placering av avfallshantering ska utformas så att kraven på
god arbetsmiljö för avfallshämtning uppfylls och risk för olycksfall minimeras.
Kommunen rekommenderar att möjliggöra för sortering av; matavfall,
sorterat brännbart avfall, returpapper (tidningar mm.), pappersförpackningar,
plastförpackningar, metallförpackningar, färgat och ofärgat glas samt
insamling av elektronik, ljuskällor och batterier. Möjlighet att sortera samtliga
ovan nämnda fraktioner gynnar miljön och bidrar till en lägre kostnad för
fastighetsägaren.

Störningar, hälsa och säkerhet
Brandskydd
Insatstid
Räddningstjänstens insatstid till området är 10 minuter.
Skydd mot spridning
Skydd mot brandspridning mellan byggnader enligt BBR 5:7 skall beaktas mot
bakgrund av insatstiden.
Tillgänglighet
Alla byggnader ska vara lättillgängliga med räddningstjänstens fordon enligt
BBR 5:72. Avståndet mellan räddningsfordonets uppställningsplats och
byggnadens angreppspunkt bör understiga 50 meter. Det förutsätts att varje
dörr i fasad är en angreppspunkt.
Vatten för brandsläckning
Brandvatten ska anordnas enligt gällande VAV-norm. Avståndet mellan
brandpost och angreppspunkt bör understiga 100 meter.
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Gränsbeteckningar
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Adminstrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
Lokalgata för allmän körtrafik
Bestämmelsen anger gata som markanvändning för allmän körtrafik. Syftet med
bestämmelsen är att möjliggöra en tillfart till fastigheten Spädbarnet 1 samt
säkerställa att markytan förblir tillgänglig för allmänheten. Lagstöd för denna
bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 2 PBL.

Kvartersmark
Bostäder
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för byggnation av bostäder i
flerbostadshus. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.

Egenskapsbestämmelser för
kvartersmark
Omfattning
e2

Största exploatering är angivet värde i kvadratmeter byggandarea.
Syftet med bestämmelsen är att styra i vilken omfattning fastigheten får
bebyggas. Byggnad för garage och komplementbyggnader räkans inte in i
byggnadsarean. 325 kvadratmeter gäller för varje byggrätt. Lagstöd för denna
bestämmelse finns i PBL 4 kap 11 § 1 st 1 p.
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra en byggnation till angiven högsta
nockhöjd. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.
Korsmark
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.

Placering
Marken får inte förses med byggnad.
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa förgårdsmark i norr för bebyggelsen
inom användsningsområdet B, samt säkerställa de befintliga slänterna mot
allmän plats i väster, söder och i öster. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4
kap 11 § punkt 1 eller § 16 punkt 1 PBL.
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Utformning
f1

Utöver flerbostadshus får komplementsbyggnader uppföras
Syftet med bestämmlsen är att säkerställa att marken är avsedd för flerbostadshus
och komplementbyggnader såsom förråd m.m., med en högsta byggnadshöjd av
3,0 meter. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.

f2

Endast flerbostadshus
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus.
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.

Utförande
b1

Utöver angiven största byggnadsarea får garage anläggas
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för byggnation av garage under
mark. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.

Utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas
Syftet med bestämmelsen är att styra var ut och infart får ske för fordonstrafik,
från fastigheten till Hästhagsgatan. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4
kap 9 § PBL.

+0

Mark
Markens höjd över nollplanet får högst vara angivet värde i meter.
Syftet med bestämmelsen är att reglera markhöjden inom hela egenskapsområdet.
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 10§ PBL.

Administrativa bestämmelser
u1

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Syftet med bestämmelsen är att uppmärksamma och säkerställa allmännyttiga
underjordiska ledningar. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 6 § PBL.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft
Bestämmelsen anger att planen har en genomförandetid på 5 år. Syftet med en
kort genomförandetid är att förhållandena i en expanderande tätort snabbt kan
förändras och därmed behöver planläggningen vara flexibel. Lagstöd för denna
bestämmelse finns i 4 kap 21 § PBL.
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Planens konsekvenser
Behovsbedömning
Under detaljplaneprocessen är ambitionen att minimera projektets
negativa påverkan på miljön och behov av skyddsåtgärder föreskrivs som
planbestämmelser eller i avtal, så att betydande miljöpåverkan ej uppkommer.

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Det bedöms att genomförandet av planen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt
miljöbalken inte skall upprättas. Underlag för behovsbedömning finns som
bilaga. Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se sökord:
detaljplan Spädbarnet 1.

Alternativ och andra ställningstaganden
Alternativ placering och utformning av bebyggelse
Föreslagna byggnader bedöms lämpliga i förhållande till lokalisering och
utformning samt förhållande till påverkan på omgivning och det bidrag som
byggnaderna kommer att tillskapa när det gäller att utöka bostadsantalet i
kommunen. Fastighetens begränsade areal ger inte utrymme för alternativa
placeringar av byggnaderna. Intentionen har varit att tillskapa bostäder
i två högre hus placerade på ett sätt som ger en luftighet mellan dessa och
omgivningen. Husens höjd och ytterligare solstudier har studerats i 3D modell
efter samrådet, vilket resulterade i att husen har sänkts en våning från 9-10
våningar till 8-9 våningar.

Alternativ placering och utformning av garagenedfart
Under arbetets gång har det diskuterats olika lösningar när det gäller tillfart
till området. Det har stått mellan att enbart nyttja den befintliga tillfarten i
väster mot att nyttja den befintliga tillsammans med en ny angöring från
Hästhagsgatan samt ett tredje alternativ att förlägga samtliga infarter från öster
för att nå garaget under mark. Planförslaget har landat i alternativet att ha en
infart från väster och en garagenedfart i öster. Alternativ att ha garagenedfart
i nordost är också bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt eftersom både fotgängare
och andra boende i området använder tillfarten i väster. Höjdskillnaderna inom
fastigheten och strax utanför gör också att den bästa lösningen för att angöra
garaget sker via en ny tillfart, eftersom terrängen kan nyttjas. Tillfart till garaget
via den befinliga infarten innebär en längre ramp, färre p-platser och att större
massor behöver grävas ut. Det bedöms också vara positivt att inte leda alla
rörelser till en och samma infart, som även i dagsläget nyttjas av intilliggande
fastigheter. Alternativet att ha en infart i väster och en likadan infart i öster
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plus en garagenedfart är inte lämpligt urtrafiksäkerhetssynpunkt eftersom det
i öster blir både trångt och olämpligt att ha en garagenedfart och en infart till
markplan på samma ställe. Det är även olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt
att ha tre angöringar från fastigheten mot hästhagsgatan. Detta alternativ tar
även gröyta i anspråk för de boende och det blir ytterliagre hårdgjorda ytor
vilket behövs för fördröjning av dagvatten, således har detta alternativ med en
angöring i väster och två öster uteslutits.

Alternativt läge
Den befintliga fastigheten är idag obebyggd. Fastigheten ligger inom ett befintligt
bostadsområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse.
Fastigheten är utpekad som lämplig för bostadsbyggnation i flera kommunala
styrdokument, t.ex. Översiktsplan 2016. Det aktuella läget har bedömts vara
lämpligt.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Regeringen har i Svensk författningssamling SFS 2015:216 ”Förordning
om trafikbuller vid bostadsbyggnader”, nedan ”förordningen”, beslutat om
bestämmelser och riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik
vid bostadsbyggnader. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2015. Då planen
påbörjades efter detta datum ska förordningen tillämpas.
En bullerutredningen utfördes av SoundCon 2017-02-16, se bilaga 2.
Utredningen har utgått från trafikuppgifter erhållna av Jönköpings kommun.
Erhållna trafikmätningar har räknats upp med framtidsprognod för år 2032.
För Hästhagsgatan har utöver detta adderats en tillkommande trafik på ca 300
fordonsrörelser per dygn med anledning av den nya bebyggelsen som planeras.
Trafikmängden på Hästhagsgatan bedöms inte orsaka bullernivåer som kräver
några åtgärder i detaljplanen då området för byggrätten ligger inom mark som
översiktligt bedöms ha en dygnsekvivalent ljudnivå under 50 dBA.
Den maximala ljudnivån för den större delen av fastigheten bedöms ligga på
under 65 dBA. Utemiljöer för vistelse är placerade inom ytor med acceptabla
ljudnivåer.
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Dygnsekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå
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Omgivningspåverkan
Planens påverkan på omgivningen
En byggnation på föreslagen plats förändrar stadsrummet i stadsdelen Öxnehaga.
Dels för att fastigheten idag är obebyggd och då tillkommande bostadshus är
högre än intilliggande befintlig bebyggelse. Föreslagna bostadshus bedöms inte
påverka befintliga bostadsbyggnaders utblickar, dels p.g.a. höjdskillnaderna
inom Öxnehaga som innebär att bakomliggande bebyggelse ser över husen, samt
att inga bostadshus är placerade direkt söder om husen. Söder om punkthusen
ligger Oxhagsskolan och ett grönstråk. Oxhagsskolan har inga fönster mot
norr och därmed påverkas inte utblickarna från förskolan. De angränsande
bostadshusen i öster och i väster är alla vända mot norr och deras utblickar
kvarstår mot Vättern.
Tillkommande trafik bedöms inte skapa någon oacceptabel belastning på
omgivande fastigheter. Tillkommande parkering hanteras inom den egna
fastigheten och påverkar därmed inte omkringliggande fastigheter.

Solstudier
För att säkerställa att det inte uppstår någon betydande negativ påverkan på
befintliga fastigheter har en sol- och skuggstudie över området tagits fram
(fullständig sol- och skuggstudie finns på Jönköping kopmmuns hemsida).
Sol- och skuggstudien redovisar hur skuggförhållanden i närheten påverkas av
bebyggelsen under 3 tillfällen under året, vårdagjämning, sommarsolstånd och
höstdagjämning. De fastigheter som bedöms beröras mest är Slöjdläraren 54,
55 och 56. Störst påverkan infaller under de tider då solen står lågt, vår, höst
och vinter. Kommunen gör bedömningen att den uppkomna skuggpåverkan
inte är betydande.

Vårdagjämning kl 12.00
sol- och skuggstudie
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FN:s Barnkonvention
Planförslaget följer FN:s barnkonvention om bra boendemiljö för barn.
Bostäderna ligger i närheten av rekreationsområde och i närområdet finns
förskola samt skola och lekplats. Med hänsyn till att friytorna inom planområdet
är begränsade är det viktigt att säkerställa att utemiljön blir trygga vistelseytor
för barn såväl som vuxna. Planförslaget bidrar till ökade trafikflöden på
Hästhagsgatan, vilket i förlängningen kan innebära en minskad rörlighet för
barn i området.

Mål för hållbar utveckling
Miljömål ”begränsad klimatpåverkan” och ”frisk luft”
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige
har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.”
Sveriges utsläpp av växthusgaser beror till 80% på förbränningen av fossila
bränslen inom industrin, transportsektorn och på el- och värmeproduktion.
Miljömålet ”begränsad klimatpåverkan” handlar om att minska utsläppen av
växthusgaser, bland annat genom minskad förbränning av fossila bränslen. Förutsättningarna att ta sig till och från det aktuella planområdet med kollektivtrafik kan ses som mycket goda, både när det gäller buss och tåg. Planområdets
lokalisering gör det dessutom möjligt att gå och cykla exempelvis till skola och
kommersiell service och vidare till andra närliggande områden och centrum.

Miljömål ”Frisk luft”
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas.”
De skadligaste luftföroreningarna förutom ozon är kvävedioxid, partiklar och
cancerframkallande ämnen. Trafiken står för en stor del av dessa utsläpp. Planområdet är lokaliserat inom ett rimligt avstånd till både offentlig och kommersiell service, och med direkt närhet till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik.
Dessa förutsättningar bidrar till att minska behovet av egen bil i stort samt
användningen av bil för de framtida boende.

Miljömål ”God bebyggd miljö”
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas.”
Planförslaget möjliggör en byggnation av bostäder på en redan ianspråktagen
yta som i dagsläget är obeyggd. Befintlig infrastruktur kan nyttjas vilket är re-
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surseffektivt. Byggnationen innebär ett tillskott i området av fler lägenheter,
både hyresrätter och bostadsrätter, vilket i sin tur ökar möjligheterna för att
starta flyttkedjor och en bredare social integration. Fastigheten är ett förtätningsområde i befintlig bebyggelse med befintlig infrastruktur, vilket ur ett hållbarhets perspektiv bedöms vara positivt när det gäller samhällsutveckling och
byggnation.
Sammantaget uppfyller byggnationen målet om långsiktig god hushållning av
mark och andra resurser.

Förutsättningar
Tidigare ställningstaganden
Digital översiktsplan 2016
Området är utpekat som omvandlingsområde i Digital översiktsplan 2016. Ett
förtätningsområde definieras som en mindre obebyggd markyta som kan tas
i anspråk för annan användnig. Områderna kan innehålla bostäder, service,
idrott, rekreation och/eller verksamheter som inte är störande för närliggande
bostäder. Områderna ska ligga intill eller inom befintliga strukturer, som
tillexempel gator, kollektivtrafiklinjer, gång- och cykelbanor.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
Planområdet är utpekat som omvandlingsområde, dock finns ingen
detaljerad beskrivining av området. Omvandlingsområde är områden
som inom tätorternas gränser som redan är ianspråktagna för bebyggelse,
verksamheter eller annan användning och där marken föreslås användas
i andra syften. Förtätning kan åstadkommas genom kompletterande
byggnation inom lågutnyttjade områden eller genom till- och påbyggnad.
Utbyggnadsstrategin har följande rekommendationer:
• I förtätnings- och omvandlingsområden ska det normalt eftersträvas en hög
exploatering om det kan ske med hänsyn till platsens karaktär och stadsbild.
• En hög exploateringsgrad ska eftersträvas inom förtätnings- och
omvandlingsområden som ligger längs med kollektivtrafikstråk. Områden som
ligger i närheten av en högkvalitativ kollektivtrafiklinje, centrumfunktion eller
en större arbetsplats ska ges en särskilt hög exploatering.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

Grönstrukturplan
I kommunens grönstrukturplan för Jönköping och Huskvarna,
2004-05-27, beskrivs ett område (nr 50 - Öxnehagaravinen, norr
om Oxhagsgatan) som angränsar till planområdet som följande:
I Öxnehagaravinen löper ett parkstråk med smala remsor som sträcker sig in
mellan husen. Vid vårdcentralen växer vitpil, ek och lönn. Norr om Oxhagsgatan
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finns en större park med lekmöjligheter liksom goda förutsättningar för
promenader. Här växer bl.a. lönn, lind, ek, rödek, björk och rönn. Det finns
också en hel del blommor, som förhöjer värdet. Mellan husen finns också öppna
gräsytor med enstaka träd, oftast ek.
Planförslaget bedöms inte påverka eller beröra det utpekade parkstråket.

Detaljplaner
Enligt den gällande stadsplanen från 1969, ”Förslag till Stadsplan för
Öxnehagaområdet, Huskvarna” är fastigheten Spädbarnet 1 planlagt som
allmänt ändamål. Den maximala byggandshöjden enligt planen är 5 meter.
En smal remsa utmed Hästhagsgatans södra sida är i gällande stadsplan
markerat som parkmark.

Ålborgåtaganden
Jönköpings kommun skrev i oktober 2007 under Ålborgåtagandena, och tar
därigenom ett helhetsgrepp kring arbetet med hållbar utveckling. Förändringen
ligger i linje med Ålborgåtagandena så till vida att det planeras på tidigare
använd och ianspråktagen mark. Även det faktum att exploateringen inte leder
till en utbredning av staden då det handlar om en förtätning, ligger i linje med
åtagandena.

Haltkartor för luft och vatten
Då det inte bedöms finnas någon risk för att miljökvalitetsnormernas
gränsvärde överskrids har inte några haltkartor för luft gjorts specifikt för den
här detaljplanen. Den föreslagna detaljplanen ligger inom ett område som vid
skyfall rinner mot Öxnehagaleden. Kommunen gör dock bedömningen att
förslaget inte påverkar vattenkvaliteten negativt i något vattendrag nedströms .

Gällande stadsplan, 1969
och planområdet
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Program för hållbar utveckling - miljö
Programmet beskriver framtidens Jönköping, åren 2014-2020. Den framhåller
vikten av att minska transporter och förtäta områden som redan är ianspråktagna.
Planförslaget följer programmets intention, då bebyggelse föreslås på mark som
redan är ianspråktagen och som har direkt närhet till gång- och cykelvägar,
kollektivtrafik och service. Sammantaget finns det förutsättningar för att minska
bilanvändningen.

Dagvatten och översvämningsrisk
Enligt kommunens karteringar som visar översvämningsrisker finns det
inget som pekar på att området kommer att vara utsatt för översvämning.
Karteringarna visar att ytvattnet rinner öster och norrut, utmed det befintliga
gång- och cykelstråket, tillika grönstråket.
Kommunen har det övergripande ansvaret för hantering och utsläpp av dagvatten.
Kommunen gör den tekniska, ekonomiska och miljömässiga bedömningen
av vart och hur dagvattnet ska ledas och renas. Nya detaljplaner ska ange
hur dagvattenfrågan ska lösas och vem som har ansvar för genomförandet.
Fastighetsägare har alltid ett ansvar för dagvattnet från den egna fastigheten.
Byggherren ansvarar för att en dagvattenanläggning utförs på ett sätt som
förutsätts i detaljplan.

Bebyggelse
Bebyggelse
Inom planområdet och den aktuella fastigheten finns det ingen bebyggelse.
Tidigare har det funnits en förskola på fastigheten, men fastigheten är sedan ett
antal år tillbaka obebyggd. Intilliggande bebyggelse består främst av bostäder i
olika våningsantal och boendeform. I öster flerbostadshus i 4 våningar, i väster
flerbostadshus i 2 våningar, i norr (norr om Hästhagssgatan), småhusbebyggelse
i 1-2 våningar och i söder förskola uppförd i 1 våning.

Översvämningsstudie
antagandeversion digital öp
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Mark och vegetation
Natur och rekreationsområden
Det finns inga värdefulla naturvärden inom planområdet. Planområdet gränsar
i öst och i söder till gång- och cykelbanor, vilka ingår i ett utpekat grönstråk i
kommunens grönstrukturplan. Från dessa erbjuds utsikt över Vättern på flera
platser. Gång- och cykelbanorna och grönstråken är värdefulla för rekreation
och berörs inte av planförslaget. Norr om Oxhagsgatan finns en större park
med lekmöjligheter.
Bondbergets naturreservat ligger cirka 500 meter väster om planområdet och
blir ett viktigt rekreationsområde för boende inom planområdet. Där finns det
både motionsanläggning och idrottsplats. Naturreservatet är viktigt för alla
boende i området men även för allmänheten och invånarna i staden. Lekplats
finns ca 300 meter söder om planområdet.

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning, bilaga 3, har utförts i området. Beroende på
grundläggningsnivåer kan grundläggning på antingen avsprängt berg, plintar
på berg, naturligt lagrad morän med hög till mycket hög relativ fasthet

Bostäder öster om
planområdet
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Bostäder väster om
planområdet

Bostäder norr om
planområdet
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eller pålar bli aktuellt, men också en kombination av dessa. I samband med
detaljprojekteringen rekommenderas att ytterligare undersökningar utförs
för att noggrannare bestämma jordens materialparametrar. Släntstabiliteten
bedöms vara betryggande utifrån den rekommenderade grundläggningen av
byggnaderna. Hänsyn bör tas till den lutande markytan söder om fastigheten
så att ev. slamströmmar eller motsvarande vid kraftiga regn avleds så att
byggnaderna inte får skador.

Markföroreningar
Inga markföroreningar bedöms finnas inom planområdet då inget tyder på
att verksamheter som kan ge upphov till markföroreningar har funnits inom
fastigheten.

Grönstråket, utsnitt norr om
Hästhagsgatan

Radon
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium
sönderfaller. Radon är skadligt för människors hälsa och kan endast
upptäckas genom radonmätningar. Enligt den geotekniska undersökningen
kan direktmätning av radonhalten i luften prövas vid kompletterande
undersökningar. Det bedöms dock vara svårt att utföra p.g.a. tät jord.
Eftersom jorden är relativt tät är det inte troligt att jorden utgörs av
högradonmark. Fyllnadsmassor som tillförs området bör vara kontrollerade
avseende radon. Nya byggnader ska uppföras med radonsäker metod, om inte
mätning görs som visar att risk inte föreligger. Frågan kommer att följas upp
vid bygglovsprövningen.
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Trafik
Gator och vägar
Planområdet trafikförsörjs via Öxnehagaleden och vidare genom Hästhagsgatan. Hästhagsgatan slutar i en vändplan i väster och används därmed inte
som genomfartsgata. Den tillkommande trafikmängden av 300 fordonsrörelser
(årsdygnstrafik) bedöms inte innebära några störningar för befintlig trafik.
Enligt mätning är trafikmängden utmed gatan 1700 bilar/vardagsdygn, varav
5 % är tung trafik. Detta är en schablonuppräkning från mätningen som utfördes år 2004. Högsta tillåtna hastighet utmed Hästhagsgatan är 40 km/h.

Gång och cykel
Planområdet ligger i direkt anslutning till befintlig infrastruktur för gående och
cyklister. Direkt söder och öster om fastigheten löper gång- och cykelvägar som
leder både norr- väster- och söderut. Utmed både den norra och den södra sidan
av Hästhagsgatan är det markerat för gående och cyklister genom vägmålning.
Goda anknytningar finns därmed till såväl Huskvarna centrum som till
Bondbergets naturreservat och Öxnehaga idrottsplats liksom kopplingar till
Ekhagen och därefter övriga delar av Jönköping.

Hästhagsgatan,
sett mot väster
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Hästhagsgatan, mot öster
målad gång- och cykelbana

Kollektivtrafik
Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik. Närmsta busshållplats ligger
längs Hästhagsgatan, ca 50 meter öster om planområdet. Härifrån går turer till
Huskvarna Esplanaden och resan tar ca 8 minuter. Från Hästhagsgatans hållplats
till Östra centrum i Jönköping tar resan ca 25 minuter. Det finns även ytterligare
en busshållplats ca 170 meter söder om planområdet, Oxhagsskolan. Turen
härifrån går via Ekhagen till Juneporten och vidare till Hisingsängens vändplan,
stadstrafik linje 2 med täta avgångar. Från Oxhagsskolan till Juneporten
beräknas resan att ta ca 25 minuter. Ca 600 meter nordost om planområdet, via
befintliga gång- och cykelbanor, ligger Huskvarna järnvägsstation. Härifrån går
avgångar in till Jönköpings resecentrum samt söderut mot Nässjö.

Parkering
Bilparkering tillhörande bostadsbebyggelse inom närområdet
sker på
kvartersmark. Parkeringsbehovet som uppkommer genom denna detaljplan ska
även den inrymmas inom kvartersmark. Planförslaget ska uppfylla kraven på
antal parkeringsplatser i enlighet med ”Program för parkering i Jönköpings
kommun” och i tillhörande bilaga ”Parkeringstal i Jönköping kommun”.
Planområdet ligger inom zon B vilket innebär att det ska anläggas minst 9
bilplatser/1000 m2 BTA och 18 cykelplatser/1000 m2 BTA, varav minst 50 % i
marknivå (minst 2 cykelplatser per lägenhet). Reduktion på p-talen kan erhållas
om man upprättar en grön resplan med åtgärder för ett hållbarare resande.

Service
Offentlig service
Barnomsorg finns precis söder om planområdet i form av Oxhagsskolan med
barn från förskola till och med 1:a klass. Öxnehagaskolan med tillhörande
fritidshem ligger ca 450 meter söder om planområdet där barn i årskurserna
2 till 6 går. I Öxnehaga centrum, som ligger ca 450 meter söderut, finns det i
dagsläget bibliotek, vårdcentrum med apotek, sporthall samt Öxnehaga kyrka.
Bostadsbolaget Vätterhem har även en kontorslokal i centrumet.

Kommersiell service
När det gäller kommersiell service, i Öxnehaga centrum, finns det i dagsläget
livsmedelsbutik, frisör, konditori, och en pizzeria.
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Genomförande av
detaljplanen
Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen kommer att vara fem år från det datum den
vinner laga kraft.

Organisatoriska frågor
Planen handläggs med utökat förfarande. Efter samrådet upprättas en
samrådsredogörelse där framförda synpunkter redovisas och kommenteras.

Tidplan
Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:
2017
19 januari 		

STBN- planuppdrag

20 april 		
STBN - beslut om plansamråd
maj
		Samråd (alt. maj-juni)

2018
15 februari		

STBN - beslut om granskning

mars			Granskning
maj 2018		
juni			

STBN - beslut om antagande
Laga kraft (om inte planen överklagas)

Beroende på hur många veckor som behövs för samrådet och för granskningen
kan tidplanen komma att förlängas, enligt tider inom parantes ovan.

Avtal
För reglering av plankostnaden finns ett planavtal träffat mellan kommunen
och Vätterhem, denna kostnad inarbetas sedan i kommande exploateringsavtal.
För att genomföra en ny infart krävs att ett exploateringsavtal upprättas mellan
kommunen och Vätterhem som är exploatör. Infarten till planområdet korsar
fastigheten Öxnehaga 2:1 som ägs av kommunen. Avtalet ska reglera kostnader
som uppstår i samband med genomförandet och byggnationen av infarten och
andra eventuella kostnader som behöver regleras, t.ex. exploatörens ansvar för
återanställning av allmän plats mm.

Ekonomiska frågor
Av planförslaget framgår att en ny tillfartsväg, som angör parkeringsgaraget
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under mark, behöver byggas. Kostnaden bekostas av exploatören och
regleras i exploateringsavtalet. Exploatören ska till följd av byggnationen
av lägenheter, betala den tillkommande kostnaden för vatten- och
avloppsanslutningen. Den tillkommande kostnaden, även kallad
anläggningsavgift, kommer att tas ut enligt gällande va-taxa när servisanmälan
görs.
I övrigt föranleder inte planen några förändringar i omkringliggande
kommunal mark utan endast inom kvartersmarken, som ägs av exploatören.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
För att genomföra förändringar i fastighetsindelningen krävs en ansökan om
lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten prövar åtgärdens lämplighet samt
att den överensstämmer med detaljplanen vid förrättningen. Fastighetsbildning
inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna själva. Planen kräver
ingen direkt fastighetsbildning för att genomföras.

Rättigheter
Genom u-området löper ledningar för fjärrvärme. Rättighet för ledningar har
tryggats genom avtalsservitut, akt 0680IM-14/16448.1.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Något behov av att fastställa fastighetsindelningsbestämmelser för planens
genomförande anses inte föreligga.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighet / Rättighetshavare

Fastighetsrättslig konsekvens

Öxnehaga 2:1

Ingen lantmäteriförättning nödvändig för
planens genomförande

Spädbarnet 1

Fastigheten avstyckas så att en ny fastighet
bildas. Gemensamhetsanläggning bildas
för gemensamma ytor samt garage. Genom
fastigheten löper ett u-område. Rättighet
för ledningar finns genom avtalsservitut.

0680IM-14/16448.1

Avtalsservitut för fjärrvärme för
Jönköpings energi ABs fastighet Vägskålen
7. Bedöms inte påverkas då ledningarna är
belägna inom egenskapsbestämmelsen u.
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Medverkande tjänstemän
Vid upprättandet av detaljplanen har följande medverkat med material och
information.

Stadsbyggnadskontoret
Mats Rudefors, Utveckling- och trafikavdelningen
Carl-Magnus Pehrsson, Bygglovavdelningen
Robert Nyqvist, Översiktsplaneavdelningen.
Marcus Gullander, lantmäteriavdelningen

Tekniska kontoret
Anders Alexandersson, tekniska kontoret mark- och exploatering
Anders Larsson, Tekniska kontoret VA
Lujain Aboud, Tekniska kontoret Gata

Miljö- och hälsoskyddskontoret
Annika Magnusson, dagvattensamordnare
Samrådshandlingar har upprättats av Ida Hellman och Erik Blomdahl,
planarkitekter Metria AB. Elin Hallström har varit projektledare från
Jönköpings kommun.

Liselott Johansson
Planchef		
036-10 57 78		

Elin Hallström
Planarkitekt		
036-10 52 51

Ida Hellman
Planarkitekt		
Metria AB		

Erik Blomdahl
Planarkitekt		
Metria AB
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