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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag upprättades över fastigheten Hyltena 1:21 m.fl.
Stadsbyggnadsnämnden informerades i ärendet och beslutade att skicka ut 
planförslaget på samråd under tiden 29 november 2017 - 19 januari 2018. 
Samrådshandlingarna skickades till Länsstyrelsen,, berörda förvaltningar och 
myndigheter samt berörda fastighetsägare. Handlingarna fanns tillgängliga 
i kommunens utställningslokal i Juneporten. Informationen fanns dessutom 
tillgänglig på kommunens hemsida.

Hur granskningen har bedrivits
Efter samrådet justerades planhandlingarna. Stadsbyggnadsnämnden 
informerades i ärendet och beslutade att skicka ut planförslaget på granskning 
under tiden 6 september - 15 oktober 2018. Granskningshandlingarna skickades 
till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen samt de förvaltningar, myndigheter och 
berörda fastighetsägare som yttrade sig under samrådstiden. Handlingarna 
fanns även tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten och på 
kommunens hemsida.

Inkomna skrivelser
Vid granskningstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar 
inkommit. Nedan finns förteckning av inkomna yttranden.

1. Jönköpings Länstrafik  2018-09-10, ingen erinran
2. Cykelfrämjandet   2018-09-25
3. Lantmäteriet   2018-10-05
4. Länsstyrelsen i Jönköpings län 2018-10-09, ingen erinran
5.    2018-10-10
6. SMUAB    2018-10-15
7. Barnarps vägförening  2018-10-15
8.  2018-10-15
9. Trafikverket    2018-10-15
10. Tekniska kontoret   2018-10-17

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 Länstrafik

Jönköpings Länstrafik tackar för de översända handlingarna.Vi ser positivt på 
byggnation av verksamheter på Hyltena 1:21 och anser att det är bra att man 
anlägger gång- och cykelstråk till håliplatsläget vid Hyltena rastplats.

Om du behöver fler underrubriker, 

flytta upp alla andra rubriker i 

dokumentet (förutom förstasidan) 

ett steg. Detta ger två 

underrubriksstorlekar.
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Kommentar

Noteras.

2. Cykelfrämjandet

Jönköpings Länstrafik tackar för de översända handlingarna.Vi ser positivt på 
byggnation av verksamheter på Hyltena 1:21 och anser att det är bra att man 
anlägger gång- och cykelstråk till håliplatsläget vid Hyltena rastplats.

Positivt med gång och cykelväg i industriområde
Vi tycker det är positivt att detaljplanen lyfter fram att oskyddade trafikanter 
ska kunna röra sig på ett säkert och attraktivt sätt i och till och från ett 
industriområde. Vi ser med elcykelns intåg möjligheter till arbetspendling 
med cykel till detta område. Tyvärr saknas alla former av kvalitetsmått för 
cykelinfrastrukturen i detaljplanen, när nu ett helt nytt område planeras finns 
inget som hindrar att cykelinfrastrukturen blir av allra högsta klass, dvs:

- Separation av gående/cyklister, helst med färgning av asfalten för cykeldelen 
- Brett 
- Rakt, även i korsningspunkter med övriga vägnätet 
- Väl belyst

Allt detta finns beslutat i Jönköpings Cykelprogram och referens till detta bör 
skrivas in i detaljplanen.

Genhetsanalys lyser som vanligt med sin frånvaro
I cykelprogrammet slås fast att när nya områden planeras ska genhetsanalys 
göras, detta har inte gjorts i detta fall vilket märks. Man har inte reflekterat 
över hur arbetspendling kan ske och ifall cykelinfrastrukturen är byggd för att 
underlätta att välja cykel. Hade man gjort det så hade man anlagt en gång och 
cykelväg från norra delen av området ut till lovsj övägen vilket hade kortat 
cykelsträckan med en till två kilometer för de som kommer från Barnarp. Man 
hade också lyft fram behovet av att knyta ihop befintlig gång och cykelbana i 
Barnarp med den planerade gång och cykelbanan i denna detaljplan precis som 
man problematiserar risken för ökad tung trafik på lovsj övägen. Cykelfrämj 
andet rekommenderar starkt att en genhetsanalys genomförs och åtgärder 
vidtas för att säkerställa att genheten för cykel är god.

Korsningen lovsjövägen och nya gatan måste ritas om
Utformningen av korsningen lovsjövägen och nya gatan i industriområdet är 
under all kritik. Där går det med dagens design inte att cykla på gång och 
cykelvägen från hyltena-macken och sedan på ett säkert sätt fortsätta på 
lovsjövägen mot Barnarp. Det går inte heller att på ett säkert sätt komma från 
Barnarp och ta sig upp på gång och cykelvägen in på industriområdet.

Kommentar 

Positivt med gång och cykelväg i industriområde
3 meters bred gång- och cykelväg har bedömts som tillräckligt i denna typ av 
icke centrala lägen. Separering av gång- och cykeltrafik med färgning av asfalt 
är en fråga detaljplanen inte kan råda över. Om trafikseparering är nödvändig 
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hanteras det i ett senare genomförandeskede, detta gäller även frågan rörande 
belysning av gatan.

Genhetsanalys lyser som vanligt med sin frånvaro
Målpunkter för aktuell detaljplan är beroende på cykelkopplingarna längs 
Möbelvägen, Lovsjövägen och Norra Stigamovägen. Då dessa cykelkopplingar 
inte är klara har ingen genhetskvot och restidsanalys genomförts. Att underlätta 
arbetspendlingen med cykel till området är angeläget i arbetet med detaljplanen.

Korsningen lovsjövägen och nya gatan måste ritas om
Då gång- och cykelväg ännu inte har planerats för del av Lovsjövägen som 
fortsätter mot Barnarp är en sådan koppling inte inritad i aktuell detaljplan. 
Detaljplanen har däremot tagit hänsyn till en framtida cykelkoppling norrut 
med ett tilltaget område för allmän platsmark GATA. Inom detta område kan 
framtida cykelväg anläggas.

3. Lantmäterimyndigheten

Delar av planen som måste ändras.

- Plankartan saknar fastighetsbeteckningar vilket klart ska framstå för att 
kartan ska vara förstålig. Lika så nämns E4, Möbelvägen och Lovsjövägen I 
planbeskrivningen varför dessa vägar bör framgå på plankartan.

-  På plankartan under planbestämmelser står det att egenskapsbestämmelsen pi står 
för ”byggnader ska placeras minst 6 meter från tomtgräns”. I planbeskrivningen 
står det fastighetsgräns istället för tomtgräns.  Lantmäterimyndigheten 
rekommenderar att det står fastighetsgräns även på planbestämmelserna då 
fastighetsgränsen är tydligare att definiera vid plangenomförandet.

Delar av planen som bör förbättras.

- Under rubriken Avtal: Samtliga fastigheter innehåller allmän plats. En 
förtydligande bör göras att marköverlåtelseavtal ska skrivas med fastighetsägare, 
där allmän plats inte tillhör kommunen.

- Under rubriken fastighetsbildning första stycket sista meningen bör det stå: 
Fastighetsbildningen inom kvartersmark och allmän plats sker på initiativ av 
fastighetsägarna själva.

Kommentar

Gatu- och fastighetsnamn läggs till plankartan. Egenskapsbestämmelsen p1 
skrivs om så att denna refererar till fastighetsgräns istället för tomtgräns.

Kompletterar planbeskrivningen enligt Lantmäteriets förbättringsförslag.
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4. Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsens roll
Enligt 5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska Länsstyrelsen under 
granskningstiden yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt Länsstyrelsens 
bedömning innebär att någon av överprövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
inte följs eller tillgodoses.

Yttrande
Länsstyrelsen har efter granskning inga sådana synpunkter som avses i 5 kap 
22 § PBL.

5. 

Genomfart förbjuden tung trafik från Barnarp-Hyltena rastplats och tvärtom. 
Infart till planområdet bör planeras vid rastplats Hyltena. Cykel- och gångväg 
bör finnas hela sträckan Hyltena-Barnarp. 

Kommentar

Trafiken till verksamhetsområdet angörs bäst via trafikplats Hyltena, 
trafikplatsen har bra kapacitet och dess placering gör att trafiken till och 
från verksamhetsområdet påverkar invånares boendemiljö i Moliden och 
Lovsjö i mindre utsträckning än en anslutning till väg 842 vid Barnarp. Ur 
trafiksäkerhetssynpunkt har kommunen ambitionen att förbjuda tung trafik 
på Lovsjövägen för att ge ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister, något 
som även skulle förbättra boendemiljön. Gång- och cykelväg är önskvärt längs 
vägen och är något som får prioriteras tillsammans med övriga behov av gång- 
och cykelvägar i kommunen. 

Infart till planområdet har planerats på detta sätt för att möjliggöra för större 
sammanhängande industrifastigheter mot E4:an. Att anlägga en infart vid 
rastplats Hyltena skulle skapa en fyrvägskorsning. Infarten bör då ansluta 
vinkelrätt till en sådan fyrvägskorsning. En sådan anslutning skulle kunna 
skapa mindre rationella fastigheter än vad föreslagen lösning ger. 

En infart i föreslaget läge ger även en mer direkt och höjdmässigt jämn rutt till 
en eventuell framtida anslutning norrut. Se översiktliga bilder till vänster.

F
yr

vä
g

sk
o

rs
ni

ng
 o

ch
 

re
su

lte
ra

nd
e 

in
d

us
tr

im
ar

k.
D

ire
kt

 o
ch

 h
ö

jd
m

äs
si

g
t 

jä
m

n 
ru

tt
 n

o
rr

ut
.



5

6. Södra Munksjöns Utvecklings AB

Dagvatten
I planbeskrivningen står ”I anslutning till planområdet mynnar en 
dagvattenledning från E4:ans vägområde”. Vi anser att detta dagvatten ska ledas 
till samma anläggning som övrigt dagvatten från allmän plats. Det bör också 
säkerställas i detaljplanen att den som ansvarar för befintlig dagvattenledning 
kan komma åt den för drift- och underhållsarbeten.

Nätkabel
Det har framkommit att Skanova har ytterligare markförlagda kablar i 
planområdets nordöstra del. Dessa bör, likt kabeln i områdets södra del, 
omlokaliseras med hänsyn till exploateringen.

Placering
Det står att byggnader ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns, vilket är 
rimligt för den byggnation som generellt väntas på kvartersmark. Vi anser dock 
att byggnader såsom nät- och pumpstationer för allmänt ändamål ska undantas 
från denna bestämmelse.

Kommentar

Dagvatten
Information om detta läggs till planbeskrivningen. Detaljplanen anger allmän 
platsmark (NATUR) vid trafikverkets dagvattenlednings mynning. Tillgången är 
så långt som möjligt säkerställd i detaljplan. I övrigt kan avtal behöva upprättas 
mellan kommun och trafikverket om ytterligare säkerställning krävs.

Nätkabel
Information läggs till i planbeskrivningen.

Placering
Nätstationer och pumpstation tolkas som anläggningar och inte som byggnader. 
Därmed kommer 6-metersbestämmelsen inte att påverka anläggningar. 
Placeringsbestämmelse p2 läggs till för att förtydliga detta förhållande ifall 
definitioner om anläggningar och byggnader skulle ändras i framtiden. Det 
minsta avståndet mellan tekniska anläggningar och fastighetsgräns är därmed 
2 meter.

7. Barnarps vägförening

Med anledning av den tunga trafiken på Lovsjävägen skulle vägföreningen 
förorda ett förbud för tung trafik utmed Lovsjövägen. 

Vägen kan även fungera som omledningsväg vid behov.

Vägföreningen ser ingen anledning att vänta med åtgärd då trafiken redan nu 
är besvärande.

Kommentar

Ur trafiksäkerhetssynpunkt har kommunen ambitionen att förbjuda tung trafik 
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på Lovsjövägen för att ge ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister, något 
som även skulle förbättra boendemiljön. Lovsjövägen är idag utpekad som en 
väg för omledning av trafik i samband med till exempel trafikolyckor på E4, 
denna funktion bör finnas kvar även framtiden.

8. 

På s. 13 i planbeskrivningen står: ”Ett skogsområde, cirka 150 meter 
brett,avskiljer industriområdet från befintlig bebyggelse i norr. Denna skogsyta 
läggs in i planen som NATUR-mark.” Den bebyggelse som avses här bör vara 
Moliden (även om en person med kunskap om väderstreck nog skulle hävda att 
Moliden ligger nordöst om planområdet). 

I plankartan är dock inte zonen mellan planområdet och Moliden inlagt som 
NATUR-mark. För tydlighetens skull vore det önskvärt att planbeskrivningen 
och plankartan överensstämmer.

För protokollet vill vi dessutom påpeka att vi inte anser att trafikfrågan utretts 
tillräckligt. Som helhet anser vi också att planarbetet från Jönköpings kommuns 
sida lider av stora brister ur såväl kvalitets- som demokratihänseende. En 
detaljplan i en annan del av kommunen hade knappast hanterats på detta sätt.

Kommentar

Befintlig text justeras i förhållande till vädersträck och en felaktig beskrivning 
om plankartan i planbeskrivningen (NATUR).

Trafiken till verksamhetsområdet angörs bäst via trafikplats Hyltena, 
trafikplatsen har bra kapacitet och dess placering gör att trafiken till och 
från verksamhetsområdet påverkar invånares boendemiljö i Moliden och 
Lovsjö i mindre utsträckning än en anslutning till väg 842 vid Barnarp. Ur 
trafiksäkerhetssynpunkt har kommunen ambitionen att förbjuda tung trafik på 
Lovsjövägen för att ge ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister, något som 
även skulle förbättra boendemiljön. Lovsjövägen är idag utpekad som en väg 
för omledning av trafik i samband med till exempel trafikolyckor på E4, denna 
funktion bör finnas kvar även framtiden.

9. Trafikverket

Aktuellt område var i Jönköpings kommuns långsiktiga planering tidigare tänkt 
att inrymma en kombiterminal med järnvägsanslutning till Jönköpingsbanan 
i Tenhult. Syftet med en sådan terminal var att kunna erbjuda miljömässigt 
hållbara transporter till och från Torsviksområdet och därmed avlasta vägnätet 
från miljö- och kapacitetsmässigt belastande lastbilstransporter. Det som nu 
planeras; ytterligare ett nytt industriområde för logistik och varuhantering, 
får helt motsatt effekt på det statliga vägnätet. Den tunga trafiken kommer 
med tänkt exploatering att öka i omfattning. Detta gäller både på E4, Sveriges 
främsta transportpulsåder och på vägar mellan Nässjö och Torsvik.

Hyltena 1:21 (och även andra delar av Torsvik) kommer att angöras inte 
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bara från E4 utan även från Lovsjövägen (väg 846). Lovsjövägen har genom 
Moliden ogynnsam dragning/utformning, nära befintliga bostadshus. I takt med 
Torsviksområdets expansion så har den tunga trafiken under senare tid ökat på 
Lovsjövägen. Chaufförer, som har målpunkter inom Torsviksområdet, väljer 
oftast den genaste vägen t ex mellan Nässjö, Tenhult och Torsvik. Följaktligen 
bör en expansion av Torsvik, genom exploatering av Hyltena 1:21, åtföljas av 
förbättrad väginfrastruktur innebärande att Lovsjövägen dras utanför Moliden. 
Denna uppfattning fördes fram av Trafikverket när aktuell detaljplan var ute 
för samråd.

Det är mot denna bakgrund Trafikverket motsätter sig kommunens förslag 
att antingen förbjuda tung lastbilstrafik på Lovsjövägen (s. 6 och s. 14 i 
samrådsredogörelsen) eller bygga en märklig och i värsta fall trafikfarlig 
vägkorsning mellan industriområdet och nämnda väg. Den utformning som 
redovisas på skiss (s. 5 i granskningshandlingen), som skulle prioritera in- och 
uttransporter till industriområdet framför den dominerande trafikströmmen 
mellan E4 och Tenhult, är inte lämplig för en allmän väg. Syftet med denna 
udda utformning skulle vara att försvåra för tung genomgående trafik, så att 
lastbilschaufförer istället skulle välja E4 via förbifart Barnarp.

Trafikverket har uppfattningen att Jönköpings kommun måste ta ansvar för 
den trafikalstring som den kommunala planeringen ger upphov till. Det är 
inte ansvarsfullt att genom försämrad framkomlighet på den kommunala 
Lovsjövägen pressa ut ytterligare fler lastbilar på den statliga motorvägen. Den 
långsiktigt bästa lösningen är givetvis att förbättra Lovsjövägen och bygga en 
framtidssäkrad, trygg passage förbi eller genom Moliden.

För att Trafikverket ska kunna godta detaljplan för Hyltena 1:21 m.fl. krävs en 
avsiktsförklaring där kommunen förbinder sig att förbättra Lovsjövägen vid 
Moliden senast 2028-2029. På så sätt kan genomförandet synkroniseras med 
den förbifart Tenhult (väg 842) som är med i den regionala transportplanen 
inom perioden 2024-2029. Ett annat alternativt som Trafikverket kan acceptera 
är att Jönköpings kommun inför etablering av verksamheter låter bygga ett 
vänstersvängfält som ansluter till industriområdet och dessutom garanterar att 
Lovsjövägen även i framtiden ska vara öppen för tung trafik.

Kommentar

Trafikverkets överlåtelse av väghållaransvaret för Lovsjövägen kan bara 
tolkas som att Trafikverket tidigare ansett att Lovsjövägen inte har någon 
regional eller nationell betydelse i det statliga vägsystemet. Vid tidpunkten för 
kommunens övertagande av vägen hade Trafikverket kunskap om kommunens 
utvecklingsplaner för Torsvik och Stigamo. Sedan Trafikverkets önskan och 
beslut om att Jönköpings kommun skulle ta över väghållningsansvaret för 
Lovsjövägen har inte dessa förutsättningar förändrats. Mot bakgrund av detta 
anser Jönköpings kommun inte att Trafikverket kan ställa några krav på en 
avsiktsförklaring där kommunen ska förbinda sig att förbättra Lovsjövägens 
framkomlighet för regional trafik till och från verksamhetsområdena Torsvik 
och Stigamo.

Jönköpings kommun accepterar att Lovsjövägen används som omledningsväg 
vid de tillfällen då det inte finns några bra alternativ. Möbelvägen har en bättre 
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utformning för att hantera tung trafik, i första hand bör därför denna väg 
användas för dessa transporter. Ur trafiksäkerhetssynpunkt har kommunen 
ambitionen att förbjuda tung trafik på Lovsjövägen för att ge ökad trafiksäkerhet 
för gående och cyklister, något som även skulle förbättra boendemiljön. 

Detaljplanen styr inte över den exakta utformningen av industriområdets 
anslutning till Lovsjövägen, anslutningen kan antingen utformas som huvudgata 
där Lovsjövägen ansluts som trevägskorsning eller med vänstersväng fält till 
industriområdet. Denna utformning bestäms i samband med detaljprojektering 
av gatan i ett senare skede. Den naturliga anslutningspunkten för Hyltena 1:21 
att ansluta till det statliga vägnätet är trafikplats Hyltena, trafikplatsen har bra 
kapacitet och dess placering gör att trafiken till och från verksamhetsområdet 
påverkar invånares boendemiljö i mindre utsträckning än en anslutning till väg 
842 vid Barnarp. 

Om Trafikverket kvarstår med sina krav på kommunen bör Trafikverket 
överväga att ta tillbaka väghållaransvaret för Lovsjövägen.

10. Tekniska kontoret

Ärende
Granskningshandlingarna har varit ute på remiss till olika avdelningar inom 
tekniska kontoret och främst redogörelser av ekonomiska beräkningar som inte 
hade upprättats till samrådet har inkommit.

Smuab kommer att ansvara för genomförandet av området och finansiering 
kommer att ske över exploateringsbudgeten för området (objekt 4226).

TK gata beräknar att investeringskostnaderna kommer att uppgå till ca 11 
mnkr (se tabell nedan) och att driftkostnaderna blir ca 200 000 kr/år.

TK Park beräknar att naturytorna i planområdet är ca 46600 kvm och att 
driftskostnaderna för detta blir ca 23 000 kr/år.

VA-avdelningen har inkommit med synpunkter att befintliga VA ledningar inom 
del av kvartersmarken kommer att behöva flyttas och delvis istället ska ligga 
inom naturområdet på västra sidan av. planområdet. Mark och exploaterings 
kommentar. Vi är överens med Smuab om att upplåta nödvändigt område för 
VA ledningarna inom detta område och ett ii-område behövs inte inom allmän 
plats.

Va-avdelningen påpekar att planområdet saknar ett E-område (område för 
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teknisk anläggning) där de kan anlägga en nödvändig pumpstation. De skriver 
dock att planarkitekten och Smuab tycker att det är lämpligare att vänta 
med placering av var pumpstationen ska finnas till genomförandet. Mark 
och exploaterings kommentar: Vi anser likt VA-avdelningen att ett Eområde 
ska finnas med i plankartanför att säkerställa en plats där avdelningen kan 
få bygglov och rätt att säkra markområdet ska finnas iplankartan. I detta 
för Smuab så angelägna ärende att få fram färdig industrimark till årsskiftet 
bedömer mark och exploatering dock att tekniska nämnden kan bortse från 
att E-område saknas eftersom det är ett kommunalt bolag som är den part som 
äger all mark inom planområdet och att de har lovat att säkra markför deras 
anläggning. Mark- och exploatering kommer också att säkerställa i kommande 
exploateringsavtal att Smuab ska upplåta det överenskomna markområdet till 
VA-avdelningen utan ersättning.

Tillämpning av barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets 
rättigheter då det är ett granskningsyttrande över ett detaljplaneförslag. 
Stadsbyggnadskontoret har i sitt planarbete tagit hänsyn till frågeställningar 
berörande barn och barnets bästa.

Kommentar

Användningen E läggs in i plankartan för att förenkla fastighetsbildning för 
områdets tekniska anläggningar.

Sammanfattning
Ändringar har gjorts för att försöka tillmötesgå inkomna synpunkter. 

• Detaljplanen har fått tillagd en ny användningsbestämmelse på 
plankartan, E (tekniska anläggningar). Under granskningstiden fanns 
endast användningen J (Industri). J förtydligades i planbeskrivningen som 
att även inrymma åtgärder för tekniska anläggningar såsom nätstation 
och pumpstation. Ändringen gjordes då användningen E förenklar 
fastighetsbildningar där huvudanvändningen är teknisk anlägging. Syftet 
med plankartans bestämmelser har därmed inte förrändrats. 

• Ändrat ordval i syftet med användningsbestämmelse SKYDD från 
”hindra” till ”minska”, i frågan om hur bullervallen ska minska eventuella 
bullernivåer som når Molidens samhälle från industriområdet. Detta antas 
vara en mindre justering.

• Plankartan uppdateras så att tydliga gatu- och fastighetsnamn är synliga 
enligt Lantmäteriets önskemål.

• Placeringsbestämmelse p1 ändras från att reglera mot tomtgräns till att 
reglera mot fastighetsgräns. Fastighetsgräns är en tydligare gräns att reglera 
mot. 

• Placeringsbestämmelse p2 läggs till för att förtydliga att tekniska 
anläggningar undantas från placeringsreglering som anges i p1. 
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• Justerat beskrivande text i planbeskrivningen för att bättre förklara 
planförslag och förutsättningar. 

Inga synpunkter har inkommit på konsekvensbeskrivningen, som medför att 
kommunens ställningstagande om att det inte föreligger någon betydande 
miljöpåverkan bör omprövas, i den mening som miljöbalken åsyftar.
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