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Planbesked
Den som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, 
upphävas eller förändras har rätt att begära om planbesked. Detsamma gäller 
om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras.

Vid positivt planbesked redovisas vilket år planarbetet bedöms påbörjas. 
Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen 
kommer att antas. Beskedet bekräftar enbart att ett planarbete kan påbörjas. 
Vid negativt planbesked redovisas skälen för detta. Ett planbesked är ett 
kommunalt beslut som inte är bindande och inte möjligt att överklaga. 

För mer information om planbesked , se kommunens hemsida www.jonkoping.

se (sökord: planbesked).
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1. Ansökan
Huvudsakligt syfte
Ändra detaljplanen för Norrahammar 28:1 mfl från 2019.

Beskrivning
Tilltänkt bro behöver flyttas till bättre ställe pga bättre markförhållanden på 
nya stället samt att den inte ska krocka med befintlig skatepark.

Fastighet
Norrahammar 29:2.

Fastighetsägare
Jönköpings kommun.

Sökande
Tekniska kontoret, Maria Fransson

Här säger nuvarande 
DP att bron ska ligga

Här vill vi lägga bron istället, 
12m från tänkte läge i DP

Det nya läget är fortfarande i 
anslutning till torget som 
man vill angöra och man 
hamnar mer i mitten av 
området med nya 
parkeringen och 
aktivitetsytorna.

12 m
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2. Beskrivning av området
Området för ansökan ligger i centrala Norrahammar, längs med Hammarvägen 
och Tabergsån. Längs med Tabergsåns västra sida finns ett parkområde med 
boulebanor och en skateboardpark.

Översiktskarta 

Foto över området

Område
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3. Förutsättningar
Gällande detaljplan
Gällande detaljplan DP190417, syftade till att möjliggöra ett nytt centrum- och 
bostadskvarter samt en ny entré till Coop i Norrahammars centrum. I planen 
ingår även omgivande allmänna ytor där det skapades en gata mellan Georgslid 
och Villagatan samt en torgyta mellan det nya kvarteret och Norrahammars 
kyrka. 

Väster om Hammarvägen och Tabergsån skapades ett parkområde med redan 
befintliga boulebanor och skateboardpark. Eftersom området väster om ån även 
ska inrymma nya parkeringsplatser så har läget för skateboardrampen flyttats

Vid Hammarvägen möjliggörs en framtida brobyggnad över Tabergsån för att 
skapa en bättre förbindelse för gång och cykeltrafik mellan aktivitetsytorna 
och parkering väster om Tabergsån till centrum, öster om Tabergsån. Det är 
placeringen av denna bro som är anledningen till ansökan om detaljplaneändring. 

Området för bron är planlagd som W2”Öppet vatten som får överbyggas med 
bro”. För att kunna möjligöra en annan placering av bron behöver detta område 
ändras i gällande detaljplan.

Översiktsplan 2016
Tabergsån är i gällande översiktsplan utpekad som ”Särskilt värdefulla vatten” 
och området längs med den som”Värdefull natur”, naturvärdesklass 2.

Särskilt värdefulla vatten består av de 50 områden som bedömts tillhöra de 

Utsnitt av detaljplan DP190417
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högsta klasserna, högsta naturvärde och mycket högt naturvärde, klass 1 och 
2, i Naturvårdsprogram för Jönköpings kommun. Särskilt värdfulla vatten ska 
undantas från exploatering  i vattenförekomstens direkta närhet, liksom övriga 
ingrepp som riskerar att ändra vattenföringen, försämra vattenkvaliteten eller 
på annat sätt hotar de arter som finns knutna till vattenförekomsten. 

Tabergsån är utpekad som regionalt särskilt värdefull med avseende på natur 
och nationellt särskilt värdefull med avseende på fiske. Tabergsån har ett 
högt naturvärde och delar av ån är klassad som riksintresse för naturvården 
då området utgör en av regionens mest välutbildade ravinsystem. Enligt 
översiktsplanen ska värdefulla naturområden undantas från exploatering och 
andra ingrepp, om dessa bedöms orsaka skada på naturvärdena.

Området kring Tabergsån ”Tabergsdalen” är även utpekad som särskilt 
värdefullt kulturmiljöområde. Tabergsån leder från Masugnsdammen, söder 
om Månsarps samhälle, till Munksjön. Längs åns flöde finns till exempel 
regleringsdammar, lämningar efter masugnar, kvarndammar, kvarnbyggnader, 
fabriker, hammare, kraftstationer och lämningar efter en äldre stenbro och en 
del annat.

Föreslagen ändring är av mindre omfattande karaktär och bedöms inte påverka 
några av de intressen som redovisas i översiktsplanen påtagligt. 

Riksintressen
Vaggerydsbanan som ligger precis intill Tabergsån är riktsintresse för järnväg. 
Riksintressen för järnväg har stor betydelse för de nationella kommunikationerna 
på grund av dess överordnande funktion och det är betydelsefullt att dessa 
funktioner värnas på lång sikt. Föreslagen ändring bedöms dock inte påverka 
riksintresset negativt.

Särskilt värdefulla 

vatten, klass 2

Värdefull natur, klass 2

Särskilt värdefulla  

kulturmiljöområden

Utsnitt från Översiktsplan 2016
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Området ligger inom riksintresseområde för järnväg - Europabanan, men inte 
inom område för någon av de alternativa framtida sträckningarna.

Området för föreslagen ändring ligger även inom riksintresse för totalförsvaret, 
”influensområde för luftrum”, men tilltänkta åtgärder berörs inte av gällande 
riktlinjer.

Strandskydd
Tabergsån rinner längs med området. För den del som i gällande detaljplan 
är planlagd som W2 ”Öppet vatten som får överbyggas med bro” upphävdes 
strandskyddet.

Strandskyddet ligger dock kvar inom område som planläggs som W1 - Öppet 
vatten. Vilket innebär att strandskyddet kommer att behöva upphävas i området 
för den nya placeringen av bron.

 Övriga planeringsunderlag
Skyddsvärda träd
Det finns ett antal skyddsvärda klibbalar i anslutning till Tabergsån. Dessa bör 
tas hänsyn till vid en projektering av bron.

Grönstrukturplan
Området är utpekat i grönstrukturplanen som grönområde med skatepark 
och boulebanor med trädallé längs med Tabergsån. Platsen är tänkt att vara 
en mötesplats för både unga och gamla med möjlighet till vattenupplevelse. 

Utsnitt från geosecma webb som 

visar skyddsvärda träd
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Förslaget till ändring bedöms inte påverka platsen negativt utan möjliggör 
precis som gällande detaljplan för en bättre tillgänglighet till platsen.

Tillståndspliktig verksamhet
Anläggandet av bron är en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken 11 
kap. 9 § och miljö- och hälsoskyddskontoret anser att utformningen av bron är 
viktig för att den inte ska få en dämmande effekt på Tabergsån.

Markföroreningar
Miljö- och hälsoskyddskontoret har informerat om att det misstänks finnas 
markföroreningar från både Norrahammars bruk och järnvägen på platsen. 
Detta kommer att behöva undersökas, framförallt vid brofästena.

Ska någon del av bron anläggas i vattnet behöver undersökning även utföras i 
vattnet.

4. Utredningsbehov
I kommande detaljplanearbete bedöms i dagsläget följande frågor komma att 
behöva utredas:

• Strandskydd

• Utformning av bro 

• Eventuella föroreningar från Norrahammars bruk och järnvägen

Ytterligare utredningar kan visa sig vara nödvändiga under planarbetets gång.

5. Bedömning 
Aktuell ansökan gäller en föreslagen ändring av detaljplan och berör endast 
frågan om område för tilltänkt bro skulle kunna flyttas något norr ut.

En bro är alltså redan tillåten enligt gällande plan, att möjliggöra för en 
annan placering bedöms i det aktuella fallet inte innebära några betydande 
konsekvenser för närområdet. Förutsättningarna bedöms vara snarlika på de 
båda platserna. 

Det är dock viktigt att anläggandet av bron, oavsett placering, genomförs med 
hänsyn till Tabergsån samt i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret. 
Eventuella markföroreningar som kan påverka Tabergsån i samband med 
anläggandet av bron måste undersökas.

I övrigt har i dagsläget ingen information framkommit som påverkar 
bedömningen av inkommen ansökan.
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6. Förslag till beslut
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om planbesked beviljas.

Detaljplanen bedöms få laga kraft 1,5 - 2 år efter det att ett detaljplanearbete 
startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet 
kommer styras i förhållande till andra projekt inom kommunen samt även hur 
det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Detaljplanen bedöms kunna påbörjas år 2020. 

Stadsbyggnadskontoret

Louise Petersson Jenny Larsson 

Bitr.planchef Planarkitekt
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