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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 ett planbesked. Detsamma gäller 
om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras.

Vid positivt besked redovisas när planarbetet bedöms påbörjas. Ett positivt 
planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att 
antas. Beskedet bekräftar bara 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
Enligt ansökan vill aktuell fastighetsägare riva befintlig parkering och istället 
bygga ett nytt servicekontor för Vätterhem och eventuellt studentbostäder.

Beskrivning
Ingen arkitekt är anlitad i nuläget men det finns tidiga skisser på olika alternativ 
för  hur det kan bebyggas. Det anses vara en prioriterad byggnation då lokaler 
där Vätterhems personal sitter idag kan frigöras till att skapa nya bostäder i 
området. 

Fastighet
Öbon 1

Fastighetsägare
Bostads AB Vätterhem

Sökande 
Bostads AB Vätterhem
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2. Beskrivning av området

Översiktskarta 

Områdets lokalisering på Råslätt

Flygfoto

Översiktskarta 
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Råslätt ligger 2,5 km söder om Jönköpings stadskärna och uppfördes mellan 
1966-1972 som en del av miljonprogrammet. Bebyggelsestrukturen är typisk 
för sin tid och bedöms ha ett visst kulturhistoriskt värde.  I dagsläget  finns det 
bara hyresrätter i området (ca 2 880 lgh) och ca 5 300 invånare. 

Större delen av fastigheten Öbon 1 består idag av ett parkeringsdäck i två 
våningar. Väster om detta finns en yta för Vätterhems interna grovsortering. 

3. Tidigare 
ställningstaganden 
Gällande detaljplan
Den gällande detaljplanen från 1967 heter ”Förslag till ändring av stadsplanen 
för del av Råslättsområdet (Råslätts gård) i Jönköping (EII574)”. Inom Öbon 1 
anges användningen ”område för garageändamål” till en plushöjd av +117,0 
meter för Öbon 1. För att den ansökta åtgärden ska gå att genomföra behöver 
användningen ändras. Det är även troligt att den tillåtna byggnadshöjden 
behöver justeras samt att fastighetens utbredning kan behöva förändras för att 
få till en lämplig bebyggelsestruktur. Öbon 1 berörs även av tomtindelning med 
aktnummer 0680K-EIII1329. 

Nuläge
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Översiktsplan 2016
Fastigheten Öbon 1 finns inte utpekad i Digital översiktsplan 2016. Fastigheten 
ligger dock inom zonen tätortsbebyggelse. Enligt de riktlinjer som finns för 
tätortsbebyggelse ska utveckling ske genom förtätning och omvandling. 
Ansökan avser rivning av ett befintligt parkeringsdäck och nybyggnad av nytt 
servicekontor samt eventuellt studentbostäder. Detta gör att ansökan avser en 
omvandling av fastigheten, vilket således följer riktlinjen om utveckling inom 
tätortsbebyggelsen i översiktsplanen.

Översiktsplanen anger även att en varierad bebyggelse ska eftersträvas, med 
en balans mellan bostäder, arbetsplatser och service. I ansökan avses att 
arbetsplatser och eventuellt bostäder ska byggas, vilket följer översiktsplanens 
riktlinjer.

Rekommendationer förtätnings- och 
omvandlingsområden 

• ”I förtätnings- och omvandlingsområden ska en hög exploateringsgrad 
eftersträvas, för att erbjuda god service och för att uppnå en ökad 
markhushållning, om det kan ske med hänsyn till platsens karaktär och 
stadsbild. Genom att tätorten utvecklas på redan exploaterad mark skapas 
en sammanhållen bebyggelsestruktur.”

Ansökan anger inte tänkt exploateringsgrad, vilket därför kommer att vara en 
fråga för ett eventuellt detaljplanearbete, se vidare under Bebyggelsestruktur.

• ”Om en förtätning görs inom en stadsdel/kommundel som endast har en 
typ av upplåtelseform eller hustyp så ska den typ av upplåtelseform och 
hustyp som det finns brist på i området prioriteras för att tillgodose behovet 
av olika typer av bostäder inom varje stadsdel.”

Råslätt som område består enbart av hyresrätter. Med anledning av att det 
finns en brist på studentbostäder i Jönköping samt att studentbostäder inte är 
dominant på Råslätt kan tillskapandet av studentbostäder bedömas gå i riktning 
med översiktsplanens intentioner om blandade upplåtelseformer.

• ”Gröna ytor som har stort värde för rekreation, dagvatten eller stadsmiljön 
ska inte exploateras, medan en del grönytor som har ett låg nyttjandegrad 

och kvalitet kan omvandlas till annan användning.

Fastigheten Öbon 1 ligger i direkt anslutning till den värdefulla naturen som 
sträcker sig längs med Lillåns ravin. Naturområdet finns utmarkerat både som 
värdefullt grönområde och tätortsnära friluftsområde samt att en del av området 
används som skolskog. Enligt utmarkeringen i kartan, som finns bifogad 
ansökan, påverkas inte ytan för den värdefulla naturen. Upplevelsevärdet inom 
naturområdet kan påverkas vid en eventuell exploatering.

Naturområdet kring Lillån.
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Enligt översiktsplanens riktlinjer ska värdefulla områden undantas 
från exploatering och andra ingrepp om de bedöms orsaka skada på 
naturvärden eller rekreation. Om skadliga ingrepp inte går att förhindra ska 
kompensationsåtgärder genomföras.

I ansökan anges det att en eventuell önskan om att köpa mark från kommunen i 
anslutning till Öbon 1. Om denna mark ligger inom det värdefulla naturområdet 
kan detta påverka naturområdet. Eftersom naturområdet har klass 1 samt att 
det används för rekreation och som skolskog är det viktigt att naturområdet 
inte påverkas negativt av en eventuell exploatering. En viktig aspekt att studera 
vidare är hur exploateringen förhåller sig till grönområdet, gällande exempelvis 
hårdgjorda ytor, slänter och diken.

Riksintresse för järnväg
Fastigheten Öbon 1 ligger inom utredningsområde för framtida järnväg. 
Ansökan bedöms inte påverka järnvägens framtida utvecklingsmöjligheter.

4. Platsspecifika 
förutsättningar

Bebyggelsestruktur
Ansökan har kommit in endast för fastigheten Öbon 1 i den södra delen av 
Råslätt. Med anledning av att strukturen på Råslätt är i princip oförändrad 
sedan bostadsområdet uppfördes bör fokus läggas på hur ny bebyggelse kan 
tillföras till denna typ av kulturmiljö.  Det har inkommit fler ansökningar 
om planbesked inom Råslättsområdet. Därför ska ett separat planprogram 
upprättas som ska hantera helheten  av området. 

Kommunal service
Denna ansökan avser omlokalisering av befintliga arbetsplatser och eventuellt 
nya studentbostäder, vilket inte bör påverka situationen med elevplatser 
märkbart i området. 

Dagvatten
Lillån har bedömts ha måttlig ekologisk status och god kemisk status. Detta 
innebär att dagvattenhanteringen vid en eventuell byggnation inte ska försämra 
kvaliteten på Lillån. Med anledning av att fastigheten ligger i nära anslutning till 
Lillån kan en dagvattenutredning som belyser dagvattenhanteringens påverkan 
på Lillån behövas.
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Lillåns ravin
Öbon 1 ligger vid Lillån i anslutning till ravinkrönet. Lillåns raviner sluttar brant 
och det pågår aktiv erosion i ravinen. Med anledning av det är det angeläget 
att inga tveksamheter finns kring de geotekniska förutsättningarna, varför en 
geoteknisk undersökning troligen kommer att behöva göras. Den geotekniska 
undersökningen ska särskilt belysa risk för ras- och skred och även ta höjd för 
framtida klimatförändringar.

Parkering
Kärrhöksgatan som leder fram till planområdet är kommunal 
väg. Eftersom en exploatering här innebär en förlust av 
befintliga parkeringsplatser ska en parkeringsutredning göras .  

5. Slutsats och förslag till 
beslut 
Inkommen ansökan bedöms gå i linje med gällande översiktsplan, då en 
omvandling av platsen med en högre markeffektivitet än den befintliga 
garagebyggnaden föreslås. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om planbesked beviljas. I det 
fortsatta arbetet ska följande särskilt beaktas::

• Ett planprogram ska genomföras parallellt med denna detaljplan för att 
skapa en samlad bild av alla föreslagna förtätningars konsekvenser för hela 
området. 

• Utformning av bebyggelsen så som bebyggelsestruktur, placering, närheten 
till Lillåns ravin, antal våningar och gestaltning utreds vidare i planarbetet.

Bedömt utredningsbehov
I ett kommande detaljplanearbete bedöms att följande utredningar kan 
komma att behövas:  
 
- Parkeringsutredning för hela områdets behov 
- Geoteknisk undersökning (inklusive ras- och skredrisker) 
- Utredning av omgivningspåverkan, utformning och den nya bebyggelsens 
koppling till platsens kulturmiljö 
- Trafikbullerutredning  
- Dagvattenutredning 
- Utredning av parkeringsmöjligheter
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6. Förslag till process och 
tidplan
Detaljplanen föreslås genomföras med ett standardförfarande, då den ansökta 
åtgärden och stadsbyggnadskontorets förslag är förenlig med gällande 
översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande. Åtgärden bedöms i 
dagsläget inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse. Förfarande kan, vid behov, ändras under planarbetets gång.

Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 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 beräknas påbörjas år 2019. 

Stadsbyggnadskontoret

Jenny Larsson      

Biträdande Planchef    


