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Bedömning av 
miljöpåverkan
En strategisk miljöbedömning enligt PBL 5:11a och MB 6:6 skall upprät-
tas om kommande detaljplaners genomförande kan antas medförande 
en betydande miljöpåverkan. För att klarlägga om planen kan innebära 
en betydande miljöpåverkan behöver en s.k. undersökning (av miljöpå-
verkan) göras. Fördjupat beslutsunderlag återfinns i plan- och genom-
förandebeskrivningen under rubriken ”Konsekvensbeskrivning”. 

Platsens förutsättningar 
Planområdet, Lappen 16 m.fl. ligger i stadsdelen Munksjöstaden i de 
centrala delarna av Jönköping, söder om Munksjögatan och öster om 
Barnarpsgatan. Planområdet ligger i ett exponerat och attraktivt läge 
vid Munksjön med närhet till centrum. Delar av planområdet är place-
rat i en historisk miljö.  Exploateringen för etapp 1 och 2 föreslås upp-
rättas i huvudsak på nuvarande markparkering öster om Campus arena 
samt på befintlig kulle norr om Mariedal. Etapp 3 föreslås uppföras på 
befintlig markparkering och förskoletomt söder om Hälsohögskolan. 

Buller och luftkvalitet är viktiga faktorer då den hårt trafikerade Bar-
narpsgatan löper utmed planområdet.

Det finns en befintlig räddningsväg i området som även  fungerar som 
infartsväg till Högskolan, Jönköping Energi och Ahlström-Munksjö AB 
som kommer finnas kvar. 

Platsen är centralt belägen och har en god tillgång på kollektivtrafik och 
ett av huvudcykelstråken passerar utmed planområdet. Stråket kring 
Munksjön och Munksjöpromenaden ligger också inom planområdet.

Planens styrande egenskaper
Planförslaget styr användningen för att säkerställa en god tillgång till goda 
allmänna miljöer som gator, torg, park samt vattenområden. Planförslaget 
styr kvartersmarkens byggrätter gällande placering, maximal byggnads-
area, våningsantal,  byggnadshöjd, till viss del utformning av byggnader-
nas volym samt varsamhetskravet så att byggnadens tekniska-, historis-
ka-, kulturhistoriska-, miljömässiga- och konstnärliga värden, tas tillvara.  

Planförslaget möjliggör utbildningsverksamhet och centrumverksam-
het och en yta för transformatorstation. Parkering är tänkt att primärt 
lokaliseras i parkeringsgarage. 
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Planens tänkbara effekter
En exploatering på platsen enligt planförslaget leder till en omvandling 
av industri och parkeringsmark till en utbyggnad av Jönköpings inner-
stad med primärt högskola som användning. Området är en viktig ut-
byggnad av centrala Jönköping och stadsdelen Munksjöstaden. 

En exploatering av området kommer främst att leda till att landskapsbil-
den vid Munksjön förändras. Idag utgörs området närmast Munksjön 
främst av en grusad parkeringsyta och används främst av bilister. Plan-
förslaget möjliggör och tydliggör allmänhetens åtkomst till stranden. 
Det nya stråket närmast vattnet kommer skapa rekreations- och vistel-
seytor för de som rör sig utmed Munksjöpromenaden. Det innebär att 
Munksjön kommer bli mer tillgänglig än nuläget. 

Det blir en förtätning av staden och fler människor kommer att vistas 
i området. Planområdet har närhet till befintligt gång- och cykelvägnät 
och ligger i nära anslutning till kollektivtrafik vilket gör att det finns för-
utsättningar för ett hållbart resande och minskat bilanvändande.

Befintliga grönområden inom planområdet föreslås fortsatt vara grön-
områden. Detta medför att mängden dagvatten från  dessa ytor inte 
kommer att öka från befintliga förhållanden, även fortsättningsvis kom-
mer  största  delen  dagvatten infiltreras  vid  normal nederbörd. På be-
fintlig grusparkering kommer byggnad att uppföras enligt planförslaget. 
Detta medför att dagvattenflöden från denna del av planen kommer att 
öka. Dock kommer föroreningsgraden i dagvattnet att minska – från att 
ha varit parkeringsyta till att bli takyta.

I och med att det inom planområdet är planerat för byggnad med un-
derjordiskt garage och att det finns välkända metoder för att rena ett 
dagvatten från denna typ av områden bedöms inte planen påverka vat-
tenkvaliteten i Munksjön negativt. Inför granskningen kommer en dag-
vattenutredning att göras för att få en djupare förståelse om eventuella 
konsekvenser. I och med att områdets stora parkeringsyta försvinner 
med en exploatering av området kommer MKN för recipienten inte på-
verkas negativt, snarare positivt.

Närliggande fastigheter kan påverkas under byggnation genom ökad 
trafik samt buller. Den nya exploateringen innebär att trafikmängden till 
och från området kan komma att öka. Rekommendationen är att ven-
tilationen placeras på ett sådant sätt att de minimerar risken för förore-
ningar kopplat till brand från närliggande industri och luftföroreningar 
från Barnarpsgatan. Planförslaget påverkar utsikten för de som bor i 
närheten av planområdet, vilket kan upplevas som en negativ effekt av 
förtätningen. Det kommer däremot tillskapas mer parkmark i området 
och tillgängligheten till Munksjöns strandkant kommer förstärkas.
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Sammanvägd miljöbedömning
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms 
innebära på miljön redovisas i planbeskrivningen under rubriken 
”Planens konsekvenser” samt sammanfattas ovan. Kommunen bedö-
mer utifrån dagens värderingar och kunskapsnivå att genomförandet 
av planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse 
som avses i PBL. Därmed behöver en strategisk miljöbedömning enligt 
Miljöbalken inte upprättas. 

Vi har istället valt att integrera miljöfrågorna i detaljplaneprocessen ge-
nom att beskriva relevanta problem i planbeskrivningen och dess kon-
sekvensbeskrivning. Den ordinarie detaljplaneprocessen innebär att 
berörd allmänhet, föreningar och myndigheter får insyn och påverkans-
möjlighet vid flera tillfällen under ärendets gång. Hur synpunkterna be-
aktas sammanfattas i ordinarie samrådsredogörelser och utlåtanden. I 
detaljplaneprocessen är ambitionen att minimera projektets negativa 
påverkan på miljön. Eventuella behov av skyddsåtgärder föreskrivs som 
planbestämmelser eller i avtal och följs upp i bygglovet. 



Undersökning av miljöpåverkan
Påverkan på miljö och människors hälsa bedöms utifrån två perspektiv; planens påverkan på omgivningen och omgivningens påverkan på planen

Kommentarer
MKB                                                                                                                       
Kommer planen att innehålla verksamheter som 
finns redovisade i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 3?  

Kommer planen att medge sådan verksamhet eller 
åtgärd som finns redovisad i PBL 4 kap. 34 §?   

Påverkar planen Natura 2000-område enligt MB 7 
kap. 28,   28 a §?

Kommentarer
Planen får inte påverka riksintressen negativt, och om 
så sker krävs åtgärder

Riksintressen  
Naturvård
Vättern med öar och strandområden
Rörligt friluftsliv

Kulturmiljövård

Området gränsar till Riksintresset Jönköping tätort och 
berörs inte direkt men anpassningar har gjorts för att 
ansluta till den befintliga stadsstrukuren i stadsdelarna 
Söder och Torpa

Natura 2000
Vindbruk
Yrkesfiske
Totalförsvar
Väg
Flygplats

Järnväg

Detaljplanen berör riksintresse för järnväg - ny 
höghastighetsjärnväg. Eftersom platsen ligger inom 
tätbebyggt område tätbebyggt centrumområde görs 
bedömningen att det är osannolikt att detaljplanen 
påverkar detta riksintresse.

Värdefulla ämnen och material
Vattenförsörjning

Berörs ej Kommentarer
Positivt Negativt Betydande

Natur                                                                                                                                 

Växt- och djurliv, rödlistade arter X

Naturvärden såsom växt- och djurlivets livsvillkor 
bedöms inte påverkas på ett negativt sätt. I vissa 
avseenden kan förutsättningarna för djur- och växtliv 
förbättras vid genomförandet av planen, genom att 
andelen grönytor inom området kommer att öka och 
skapa bättre förutsättningar för djur-och växtliv

Del 2 - Riksintressen   *MB 3, 4 kap.

Berörs

X

X
X
X

X

Påverkan
Berörs ej

X
X
X

X

Del 1 - MKB

X

X

X

Ja Nej

Del 3 - Omgivning
Berörs

X

X
X

X



Skyddsvärda träd X X

Inom planområdet finns fyra stycken träd som 
definieras som skyddsvärda träd (över 80cm i diameter) 
och nio stycken träd som definieras som särskilt 
skyddsvärda (grova hålträd över 40cm i diameter) enligt 
rapporten Skyddsvärda träd i Jönköpings kommun, 
2013. Det finns många stora äldre träd med höga 
värden, som är på gränsen eller kommer kunna klassas 
som skyddsvärda längre fram. Träden sparas i så stor 
utsträckning som möjligt men enstaka träd  kan 
behövas tas bort för att möjliggöra exploateringen. 
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan göras 
när en verksamhet eller åtgärd väsentligt kan ändra 
naturmiljön. Anmälan om samråd ska göras då 
verksamhet eller åtgärd 
inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 
andra bestämmelser i miljöbalken. Begreppet naturmiljö 
omfattar allt från ett enskilt träd till hela 
landskapsbilden. 

Åkermark och skogsmark X

Annat

Vatten                                                                                                             
Vattenverksamhet, enligt MB 11 kap. 3 § X

Dagvatten X

Befintligt avloppsreningsverk har kapacitet för denna 
bebyggelse och mer därtill. 

Dagvattnet i planen bedöms inte påverka 
vattenkvaliteten i Munksjön negativt. Planområdet 
lägsta delar ligger ca 1 meter över rekommenderad 
lägsta höjd som är +90,3, vilket är den lägsta höjd som 
ska bebyggas enligt Jönköpings kommuns riktlinjer för 
klimatanpassning. Detta medför att ingen påverkan från 
Munksjön vid högt vattenstånd i sjön finns för 
planområdet trots att det ligger så nära sjön.  

Dagvatten från hårdgjorda ytor inom planområdet 
samlas upp i dagvattenanläggningar som kan vara 
ledningar eller andra dagvattenanläggningar och som 
därefter kopplas till befintligt dagvattensystem från 
området. Exakta mängden dagvatten som uppkommer 
inom planområdet samt förslag på lösningar och 
eventuellt reningsbehov kommer utredas i 
dagvattenutredning inför granskningen. 

Grundvatten X

Den planerade markanvändningen bedöms minska 
påverkan på grundvatten jämfört med dagens 
markanvändning. Högskolefastigheters målsättning är 
att grundvattensänkning inte kommer att ske vid 
kommande byggnation, utan grundläggning utförs på 
nivå över rådande grundvattennivå. I det fall 
grundläggning erfordras på lägre nivå än +90,8 m.ö.h. 
kan grundvattensänkning bli aktuell. Den planerade 
markanvändningen bedöms minska påverkan på 
grundvatten

Ytvatten X

Grundvattnets kemiska och kvantitativa status klassas 
som god eller otillfredsställande. Den planerade 
markanvändningen bedöms minska påverkan på  
ytvatten jämfört med dagens markanvändning.

Dricksvattentäkt X
Annat X
Hälsa och säkerhet                                                                                                                            



Föroreningar i luft, mark och vatten X

Rekommendationen är att ventilationen placeras på ett 
sådant sätt att de minimerar risken för föroreningar 
kopplat till brand från närliggande industri och 
föroreningar från Barnarpsgatan. 

Med hänsyn till risker kopplat till brand inom befintliga 
industrifastigheter söder om planområdet så finns det 
en planbestämmelse i plankartan som reglerar att 
ventilationsöppningar/luftintag ska placeras mot norr 
från det befintliga industriområdet, samt att 
ventilationen går att stänga av vid ett VMA, viktigt 
meddelande till allmänheten. Syftet med bestämmelsen 
är att minska risker kopplat till brand inom befintliga 
industrifastigheter. 

De påträffade markföroreningarna inom Lappen 16 
bedöms inte innebära något hinder för antagandet av 
den nya detaljplanen. Riskerna för människors hälsa vid 
den planerade markanvändningen bedöms vara mycket 
små. Riskerna med avseende på miljö bedöms vara 
mycket små. Det bedöms inte finnas något behov av 
särskilda åtgärder med avseende på förorenad mark.

Buller och vibration

Inför granskning och/eller vid bygglov rekommenderas 
det att en trafikbullerutredning genomförs som visar att 
kraven uppfylls vad gäller riktvärden för gymnasium. 
Vad gäller bullerkraven för inomhusmiljö och tekniska 
egenskaper för väggar och fönster så är det svårt att 
göra i ett så tidigt skede som en detaljplan är. Inför 
granskning och eller vid bygglov rekommenderas att en 
bullerutredning genomförs som visar att fasaden 
uppfyller de kraven för utomhus- och inomhusmiljö och 
de tekniska egenskaper för väggar och fönster som 
krävs.

Trafik X
Farligt gods X Inga leder för farligt gods berörs

Översvämning

I  det  preliminära  underlag som  Sweco  utgått  från  
har  angetts  en  golvnivå  i  lägsta  våningsplan på  
+90,8  meter  över havet  (m.ö.h).  Enligt  kommunens  
riktlinjer  för klimatanpassning ska ny bebyggelse kring 
Munksjön ligga på en höjd +90,3 m.ö.h för att undvika 
framtida  översvämningsscenarier. Den valda nivån  
+90,8  m.ö.h  bedöms vara  rimlig  med  hänsyn  till  
kommunens riktlinjer om klimatanpassning av ny 
byggnation runt Munksjön och för att undvika 
grundvattensänkning i samband med 
grundläggningsarbete.

Risk för erosion, sedimentation, ras och skred X

De risker som identifierats såsom översvämning,  ras  
och  skred  samt  transporter till och hantering  av 
farliga  ämnen  inom närliggande industrier vara  
hanterbara och inte medföra några större konsekvenser 
mot den planerade bebyggelsen.

Miljö- och hälsofarliga ämnen X

Radon X
Inom området bör massor som tillförs området vara 
radonkontrollerade och radonskyddat byggnadssätt 
rekommenderas att användas.

Djurhållning X
Strålning X
Kraftledningar X

Brand X

Ventilationsåtgärder genomförs för den planerade 
bebyggelsen. Ventilationen utförs så den går att stänga 
av vid ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, och 
ventilationsintag placeras bort från 
industrifastigheterna.Syftet med bestämmelsen är att 
minska risker kopplat till brand inom befintliga 
industrifastigheter.



Explosion X
Ljus X

Skuggor X

Mariedalsparken omgivande bebyggelse såsom 
Hälsohögskolan, Campus arena, Grannfastigheterna 
väster om Barnarpsgatan kommer, vid vissa årstider 
och tider på dygnet, att skuggas då föreslagen 
bebyggelse är högre än nuvarande bebyggelse. Detta 
anses dock vara oundvikligt vid exploatering i centrala 
lägen med tät bebyggelsestruktur

Lukt X
Avfall, återvinning X

Energiförsörjning X Den tillkommande bebyggelsen innebär att 
elförbrukningen förväntas öka

Störningar under byggtiden X

Normala störningar från pålning och byggnation
kommer att uppkomma under byggtiden vid en etappvis 
uppbyggnad. Rekommenderas att samordna 
pålningsarbeten

Annat
Kulturmiljö, stads- och landskapsbild                                                                                              
Fornlämning, byggnadsminne X

Stads- och landskapsbild X
Ett förhållandevis glest och till största del öppet 
parkeringslandskap omvandlas till en utbyggnad av 
Jönköping innerstad. 

Annat  
Motstående eller gemensamma intressen                                            

Motstridiga intressen i planen
Befintliga verksamheter utanför området kan beröras av 
planen.

Mellankommunala intressen X

Kommentarer
Kommunala styrdokument                                                                                                                               

Översiktsplan

Området är inte specifikt utpekat i kommunens 
översiktsplan.Området finns inom zonen för Tätort, 
vilket innebär att förtätnings- och omvandlingsprojekt är 
lämpliga.

Fördjupad översiktsplan (FÖP) Ramprogram för 
Södra Munksjön

I ramprogrammet för Södra Munksjön är 
Mariedalsparken och området direkt söder om 
Hälsohögskolan utpekad som grönområde och park, 
vilket överensstämmer med planförslaget. Området 
närmast Munksjön ska vara en del av 
Munksjöpromenaden, vilket överensstämmer med 
planförslaget. I planförslaget överensstämmer inte 
etapp 3 med ramprogrammet för Södra Munksjön 
eftersom området där etapp 3 föreslås är utpekat som 
park. Garaget som tillhör etapp 1 och 2 norr om 
Mariedal är även det utpekat som park och 
överensstämmer inte ramprogrammet för Södra 
Munksjön.

X X

Del 4 - Kommunala styrdokument
Förenligt Ej förenligt

X



Grönstrukturplan Grönområdet bakom Hälsohögskolan är specifikt 
utpekad i Grönstrukturplanen.

Naturvårdsprogram

Några ansvarsmiljöer i kommunens  Naturvårdsprogram 
är habitat i sandmark och skyddsvärda träd. Dessa 
finns i Mariedalsparken.
Munksjön är specifikt utpekad i   
Naturvårdsprogrammet.

Östra Vätterbranternas naturvärden
Program för hållbar utveckling - Miljö     
(miljökvalitetsnormer, miljömål, Agenda 21) se mer 
information i Bilaga 1.
Planprogram
Planförstudier

Gällande detaljplan

Planområdet är planlagt sedan tidigare och omfattas av 
flertalet detaljplaner, antagna. För att kunna omvandla 
området till högskola som primär användning krävs en 
ny detaljplan. Gällande plan kommer att upphävas.

Program för Jönköpings landsbygder Berörs ej
Kulturhistorisk utredning och förslag till 
bevarandeprogram
Ålborgåtaganden
Program för anpassningar till klimatförändringar

Haltkartor för luft Jönköping Inga haltkartor för luft har gjorts specifikt för den här 
detaljplanen.

Plan för dagvattenhantering
Dagvatten - policy och handlingsplan
Förnyelse av Munksjökajen
Campusplan

Kommentarer

Skydd av områden enligt MB 7 kap.
Naturreservat
Kulturreservat
Naturminne X

X

X
X

X

Del 5 - Områdesskydd

X

BerörsBerörs ej
Påverkan

X

X

X

X
X

X

X

X

X



Biotopskyddsområde

Inom planområdet och Mariedalsparken finns träd som 
bedöms ha påtagligt biotopvärde. Träd längst med 
Barnarpsgatan och träd som leder till Mariedal, 
Mariedals trädallé bedöms vara alléträd som omfattas 
av det generella biotopskyddet enligt Naturvårdsverkets 
kriterier i förordning (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. samt Naturvårdsverkets 
handbok om biotopskyddsområden. Detaljplanen har 
utformats med prickmark 5 meter från trädstam vid 
Mariedals trädallé. Det finns också planbestämmelse på 
vad gäller avstånd till byggnad och avstånd till garage 
till för att möjliggöra att Mariedals trädallén kan bevaras 
samtidigt som bebyggelse möjliggörs norr om Mariedals 
trädallé. Längst med Barnarpsgatan planeras ingen ny 
bebyggelse utan ytan närmast Barnarpsgatan kommer 
planläggas som allmän plats PARK och GATA. Träden 
sparas i så stor utsträckning som möjligt men enstaka 
träd kan behövas tas bort för att möjliggöra 
exploateringen. Alléer är skyddade av det generella 
biotopskyddet som gäller i hela landet. Vid påverkan av 
träd som omfattas av det generella biotopskyddet ska 
dispens sökas hos länsstyrelsen. Dispensen ska 
samordnas med detaljplanen för att säkerställa att 
detaljplanen går att genomföra.

Djur- och växtskyddsområde

Strandskyddsområde
Strandskyddet upphävs på kvartersmark, allmän plats 
och delar av vattenområdet.  Området utökas genom att 
en del befitlig kvartersmark planläggs som Park.

Miljöskyddsområde
Vattenskyddsområde
Annat

Kommentarer

Sammanvägd bedömning av planens miljöpåverkan

Är bedömningen av effekterna av stor osäkerhet?
Inför  granskningen kommer fördjupade och 
komppletterande utredningar  att  göras  för  att  få en 
djupare förståelse  om eventuella konsekvenser.

Är effekterna varaktiga eller oåterkalleliga?
Kommentarer

Planens sammantagna miljöpåverkan Planen anses inte medföra betydande miljöpåverkan.

Åtgärder i planen som förhindrar eller motverkar 
miljöpåverkan

Detaljplanen har bestämmelser som förhindrar eller 
motverkar miljöpåverkan angående, markföroreningar, 
dagvatten och risk. Radonskyddande åtgärder 
rekommenderas, en ny gång- och cykelväg längst med 
Munksjön och en ny gång- och cykelpassage genom 
Campusområdet  föreslås, anpassningar har gjorts för 
att ansluta till den befintliga stadsstrukuren i 
stadsdelarna Söder och Torpa. Geotekniska, 
miljötekniska och hydrologiska undersökningar av 
marken har gjorts.

Övriga konsekvenser
Del 1 - Övriga konsekvenser

Berörs ej Kommentarer
Positivt Negativt Betydande

Övriga konsekvenser                                                                                                                    

Del 6 - Sammanvägd miljöbedömning

Berörs

X

X

Ja Nej

X

X

X

X

X



Barnkonventionen X

Eftersom det bor barn och ungdomar i centrala 
Jönköping bedöms ett genomförande av planen 
beröra barn, dock inte på ett negativt sätt. Exempelvis 
kommer Munksjöparken, vilken är lokaliserad inom 
planområdet att planläggas som allmän plats för att 
säkerställa dess långsiktiga funktion som park. Som en 
tidigare svaghet i området poängterades bristen på 
mängd tillgänglig grönyta för boende, studenter och 
besökare till området. Detta innebär att barn i olika 
åldrar i området kommer kunna att kunna utnyttja 
parken och på så vis få en attraktiv plats att leka och 
vistas i. Ur trafiksäkerhetssynpunkt kommer det att bli 
säkrare för barnen att transporteras då 
Munksjöpromenaden anläggs och den befintliga gång- 
och cykelbron som går över Munksjögatan idag 
planeras att förlängas mot Marriedal och 
Mariedalsparken. 

Jämställdhet X

Trygghet, säkerhet X

Lokaler i bottenvåningaena möjliggörs och transparent 
material skapar goda kontakter mellan inne och ute, liv 
och rörelse och goda förutsättningar för intressanta och 
trygga miljöer

Tillgänglighet X

Munksjöpromenaden stärker tillgängligheten till sjön. 
Genom anläggandet av bryggor stärks kontakten med 
vattnet och fler rekreations- och vistelseytor skapas för 
såväl boende i området som alla de som rör sig utmed 
Munksjöpromenaden.Den befintliga rampen som finns 
mellan Mariedalsparken och ner mot Munksjön kommer 
att försvinna och ersättas av en ny ramp som kommer 
uppfylla kraven för tillgänglighet. Den befintliga gång- 
och cykelbron som går över Munksjögatan idag 
planeras att förlängas mot Mariedal och 
Mariedalsparken vilket förstärker tillgängligheten i 
området. 

Ekonomiska konsekvenser, "planskada" X

Bilaga 1

Berörs ej Kommentarer
Positivt Negativt Betydande

Mål för hållbar utveckling                                                                                                                  

1. Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthus-
gaser 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

Miljömålet ”begränsad klimatpåverkan” handlar om att 
minska utsläppen av växthusgaser, bland annat 
genom minskad förbränning av fossila bränslen inom 
transportsektorn.Planområdet är lokaliserat inom ett 
rimligt gångavstånd till busshållplats och till Jönköpings 
centrum är det ett kort gång- och cykelavstånd. Det 
centrala läget för fastigheten innebär att det finns goda 
förutsättningar för  ett  hållbart  resande  och  minskat  
bilanvändande  och  därigenom minskade utsläpp av 
växthusgaser.

Berörs
Mål för hållbar utveckling (Agenda 21)



2. Frisk luft: Luften ska vara så ren att människors 
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. X X

Inga haltkartor har gjorts specifikt för den här 
detaljplanen. Sweco har på uppdrag av Jönköpings läns 
luftvårdsförbund utfört beräkningar i 
beräkningsprogrammet SIMAIR2-väg med avseende på 
2020 års halter. Vad gäller kvädioxid (NO2) så 
överskreds den nedre utvärderingströskeln (NUT) och 
de nationella miljökvalitetsmålen (MKM) vid 
Barnarpsgatan (Torpagatan-Solbergsgatan). Vad gäller 
kvädioxid (NO2) dygnsmedelvärdet så överskrids NUT 
vid Barnarpsgatan. För kvädioxid (NO2) timmedelvärdet 
överskrids NUT och MKM. Vad gäller partiklar (PM10) 
årsmedelvärdet så överskrids MKM vid Barnarpsgatan. 
Vad gäller partiklar (PM10) dygnsmedelvärdet så 
överskrids miljökvalitetsnormer (MKN). Det finns dock 
inte någon nivå under vilken negativa hälsoeffekter inte 
uppkommer i synnerhet för partiklar. Därför är det 
fördelaktigt att fortsätta arbetet att minska utsläppen av 
luftföroreningar så man kan uppnå så låga 
luftföroreningshalter som möjligt där folk vistas.Positivt 
är planområdets centrala läge innebär att det är möjligt 
att nyttja kollektivtrafik och därmed minska risken för att 
luftföroreningarna i området ökar. Rekommendationen 
är att ventilationen placeras på ett sådant sätt att de 
minimerar risken för föroreningar kopplat till brand från 
närliggande industri och luftföroreningar från 
Barnarpsgatan.

3. Bara naturlig försurning: De försurande effekterna 
av nedfall och markanvändning ska underskrida 
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av 
försurande ämnen ska inte heller öka 
korrosionshastigheten i markförlagda tekniska 
material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål 
och hällristningar.

X

4. Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som 
har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är 
nära noll och deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Planförslaget innebär att förkommande
markföroreningar saneras i den omfattning som krävs. 
Att marken saneras är bra för miljön, den biologiska 
mångfalden och för människor som rör sig i och 
omkring området. 

5. Skyddande ozonskikt: Ozonskiktet ska utvecklas 
så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-
strålning.

X

6. Säker strålmiljö: Människors hälsa och den 
biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga 
effekter av strålning.

X
Se Del 3 - rubrik Hälsa och säkerhet

7. Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i 
mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 
på människors hälsa, förutsättningar för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning 
av mark och vatten.

X

8. Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och 
vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas.

X

Planförslaget medför att vattenkvaliteten blir bättre
jämfört med dagens situation, då stora ytan närmast 
Munksjön används som parkeringsyta kommer 
eventuella åtgärder för att ytterligare rena uppkommet 
dagvatten presenteras i kommande dagvattenutredning. 

9. Grundvatten av god kvalitet: Grundvattnet ska ge 
en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar 
och vattendrag.

X

Se Del 3 - rubrik Vatten. Den planerade 
markanvändningen bedöms minska påverkan på 
grundvatten jämfört med dagens markanvändning.



10. Hav i balans samt levande kust och skärgård: 
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha 
en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden 
samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation 
och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska 
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och 
andra störningar.

X

11. Myllrande våtmarker: Våtmarkernas ekologiska 
och vattenhushållande funktion i landskapet ska 
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för 
framtiden.

X

Se Del 3 - rubrik Natur

12. Levande skogar: Skogens och skogsmarkens 
värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas

X

Se Del 3 - rubrik Natur

13. Ett rikt odlingslandskap: Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks.

X

Se Del 3 - rubrik Natur

14. Storslagen fjällmiljö: Fjällen ska ha en hög grad 
av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 
Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till 
dessa värden och så att en hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och andra störningar.

X

15. 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.

X

Allmänheten, besökare till sporthall och Mariedal, samt 
Högskolans personal, studenter och besökare  kommer 
ha stor möjlighet att även i framtiden resa kollektivt, 
och/eller med gång- och cykel vilket bidrar till ett 
hållbart resande. Planförslaget föreslår varierande 
användingar, t.ex utbildningsverksamhet och 
centrumverkamhet. På så vis skapas en bättre 
hushållning med markresurserna genom en högre 
bebyggelsetäthet och mångfacetterad användning. 
Marken och befintlig och tillkommande infrastruktur
kommer att utnyttjas betydligt effektivare än idag.

16. Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska 
mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer ska värnas. Arter ska 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha 
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet 
och välfärd.

Befintliga naturvärdesobjekt är Munksjön som klass 2-
objekt i kommunens Naturvårdsprogram. I 
inventeringen bedöms Mariedalsparken ha påtagligt 
naturvärde, naturvärdes-klass 3 på grund av påtagligt 
biotopvärde i områdets träd. Parken har särskilt 
skyddsvärda träd som grova hålträd, är viktigt att 
bevara då träden är viktiga livsmiljöer i staden. Alléer är 
även biotopskyddade enligt 7 kapitel 11 § miljöbalken.
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