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Så här görs en detaljplan med utökat 
förfarande
Planbesked
Ärendet påbörjas när en byggaktör ansöker om planbesked. I ansökan  
uppges föreslagen markanvändning samt bebyggelsens placering och 
omfattning. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om processen ska påbörjas.

Samråd
Om ett positivt planbesked ges inleds planarbetet. Syftet med samråd 
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, Länsstyrelsen, 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 samråds- 
redogörelse. Planhandlingarna kan därefter komma att justeras.

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 ta del av det justerade planförslaget och återigen lämna synpunkter.

Synpunkter ska lämnas in skriftligen och skickas till Jönköpings 
kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping. Kommunen  
sammanställer sedan synpunkterna från granskningen 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 Mark- 
och miljödomstolen. Detta måste ske senast tre veckor efter att 
antagandebeslutet har tillkännagetts.

Laga kraft
Detaljplanen får laga kraft, det vill säga börjar gälla, när 
tiden för överklagande har gått ut om ingen har överklagat. 
Om någon överklagar detaljplanen prövas den av Mark- 
och miljödomstolen och kan därefter överklagas vidare för  
prövningsrätt till Mark- och miljööverdomstolen. Planen får 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 
detalj-planen.

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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Översiktskarta som visar 
planområdets lokalisering i 
Öxnehaga. 

Bakgrund, syfte och 
huvuddrag
Planområdet ligger i Öxnehaga, ca 1,5 km sydväst om Huskvarna 
centrum och ca 5,5 km öster om centrala Jönköping. Området är högt 
beläget ca 130 meter över Vätterns yta.

Planområdet består idag till hälften av lövskog med sly. Genom området 
går en bäck. Marken i västra delen av planområdet utgörs av en asfalterad 
yta för avfallshantering och uppställning av husvagnar. Det finns även en 
utfyllnad med gräs samt en mindre parkeringsyta. Gällande detaljplan 
medger bostadsändamål i två till tre våningar och garageändamål i en 
våning. 

Byggaktören Vätterhem har ansökt om ny detaljplan för att skapa nya 
bostäder inom stadsdelen. Byggaktören önskar uppföra fyra lamellhus i 
fyra våningar utöver suterrängvåning vilket inrymmer ca 110 lägenheter. 
Parkering föreslås primärt anordnas i garage under mark.
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Plandata 
Läge och areal
Planområdet utgörs av en del av fastigheten Slåttertiden 1 och mindre 
delar av Slåtterräffsan 1 och Öxnehaga 2:1. Planområdet är ca 2 hektar 
stort. Planområdet avgränsas av Öxnehagaleden i öster, grönområde 
i söder, Kalvhagasgatan samt Öxnebacka äldreboende i väster och 
bostadsbebyggelse och förskola i norr. 

Den dominerande bebyggelseutformningen av flerbostadshus i 
Öxnehaga är lamellhus uppföra i två till tre våningar utöver suterräng 
placerade längsgående sluttningen i området. Nordväst om planområdet 
planeras tre nya punkthus i 10-14 våningar. Söder om Kohagsgatan finns 
småhusbebyggelse. 

Planområdet ligger inom gångavstånd till Öxnehaga centrum  med 
vårdcentral, folktandvård, närlivs, konditori, bibliotek m.m. 

Markägoförhållanden
Fastigheterna Slåttertiden 1 och Slåtterräffsan 1 ägs av Vätterhem. 
Fastigheten Öxnehaga 2:1 ägs av Jönköpings kommun. 
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Plandata
Läge och areal

Planområdet utgörs av en del av fastigheten Slåttertiden 1 och mindre delar av 
Slåtterräffsan 1 och Öxnehaga 2:1. Planområdet är ca 2 hektar stort. Planområdet 
avgränsas av Öxnehagaleden i öster, grönområde i söder, Kalvhagasgatan samt 
Öxnebacka äldreboende i väster och bostadsbebyggelse och förskola i norr. 

Den dominerande bebyggelseutformningen av fl erbostadshus i Öxnehaga är 
lamellhus uppföra i två till tre våningar utöver suterräng placerade längsgående 
sluttningen i området. Nordväst om planområdet planeras tre nya punkthus i 
10-14 våningar. Söder om Kohagsgatan fi nns småhusbebyggelse. 

Planområdet ligger inom gångavstånd till Öxnehaga centrum  med vårdcentral, 
folktandvård, närlivs, konditori, bibliotek m.m. 

Markägoförhållanden

Fastigheterna Slåttertiden 1 och Slåtterräffsan 1 ägs av Vätterhem. Fastigheten 
Öxnehaga 2:1 ägs av Jönköpings kommun. 
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Planförslag

Bebyggelse
Flerbostadshus
Föreslagen bebyggelse består av fyra flerbostadshus med gavel placerad 
mot gata. Byggrätten inrymmer ca 110 lägenheter. Byggaktörens förslag 
är att byggnaderna till stor del placeras tvärgående marklutningen och 
höjdskillnader tas upp i sutterängvåning. Marknivåer inom utfyllnaden 
i området kommer att utjämnas för att passa in bebyggelsen och möta 
omgivande marknivåer på ett bra sätt. 

Byggrätten medger en högsta nockhöjd som motsvarar fyra våningar 
utöver sutterängvåning. Nockhöjden är planbestämd med en högsta 
tillåten höjd över nollplanet, så kallad plushöjd, eftersom marken 
inom området sluttar. Planbestämmelsen ger en marginal om 0,7 meter 
adderad till byggaktörens beräknade nockhöjder. Byggaktören planerar 
ett sadeltak med förskjuten nock för att skapa goda solförhållanden på 
takfallet i söderläge. 

+ 240

+ 253

+ 224

+ 213

+ 240

Sektion som visar planerad 
bebyggelses höjd i 

förhållande till befintlig och 
kommande bebyggelse i 

närområdet.  
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Tillåten nockhöjd motsvarar höjden på bostadsbyggnader på motstående 
sida Kalvhagsgatan, se sektion på föregående sida. Äldreboendet 
väster om planområdet är en våning lägre än föreslagen bebyggelse. 
Skuggpåverkan har undersökts och bedöms acceptabel, se vidare under 
Skuggstudie i avsnittet Konsekvenser. 

Husen planeras att utföras med loftgång in mot gård med trapphus i 
byggnadens mitt. Samtliga lägenheter planeras genomgående med 
fönster åt två väderstreck.

Principfasad för gavlar mot 
gata. Loftgång mot gård.

Kv Slåttertiden 1, Jönköping  |  Detaljplan | 2020-08-31

Fasadprincip, 5 våningar

Kv Slåttertiden 1, Jönköping  |  Detaljplan | 2020-08-31

Fasadprincip, 5 våningar

Principfasad för sida som 
ej vätter mot gård. 

Perspektivbild från 
Kalvhagsgatan.
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Gård
Bostadshusen är tänkta att vinklas så att två kvartersblock skapas 
med gård mellan. Inom gården kommer komplementbyggnad kunna 
uppföras till en höjd som motsvarar en våning. För att möjliggöra 
gemensamhetslokal, miljöhus och cykelförråd med dubbelställ tillåts 4 
meter byggnadshöjd.

Gården ska utformas vistelsevänlig så att naturliga mötesplatser för 
umgänge skapas. Mellan de två blocken planerar byggaktören ett 
stråk som leder till en lekplats och längre ner en damm som samlar 
dagvatten för vattenförsörjningen. För att säkerställa friyta används 
planbestämmelserna prickmark, korsmark och exploateringsgrad om 
40 procent. Exploateringsgraden innebär en mån om 2,5 % på den 
norra byggrätten och 8 % på den södra i förhållande till redovisad 
byggnadsarea i byggaktörens förslag. 

Kv Slåttertiden 1, Jönköping  |  Detaljplan | 2020-08-31

Situationsplan

Norra

Södra
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Forskningsprojekt

Byggnationen ingår i ett forskningsprojekt som väntas spänna över lång tid. 
Byggaktörens förslag innebär att två av husen utförs off-grid, det vill säga utan 
anslutning till VA-, el- och värmenät. För att göra relevanta jämförelser av både 
drift, boendekvalitet och byggnation planeras även två hus i standardutförande.

För den självförsörjande bebyggelsen är solenergi basen i energiförsörjningen. 
Både fasader, tak och inglasningar förses med solceller av olika typer. För att 
klara vinterhalvåret ska energi lagras i vätgas som konverteras till el och värme 
via bränslecell. För att hålla nere storleken på batteri- och vätgaslager optimeras 
energiförbrukningen på olika sätt. Vattenförsörjning förväntas fungera genom 
att samla regn- och smältvatten från tak och hårdgjord mark. Rening och 
recirkulation av vattnet förväntas minska vattenförbrukningen med upp till 
75%. Förväntad effekt av samlade åtgärder är ett minskat klimatavtryck. 

Gård

Bostadshusen är tänkta att vinklas så att två kvartersblock skapas med gård 
mellan. Inom gården kommer komplementbyggnad kunna uppföras till en höjd 
som motsvarar en våning. För att möjliggöra gemensamhetslokal, miljöhus och 
cykelförråd med dubbelställ tillåts 4 meter byggnadshöjd.

Gården ska utformas vistelsevänlig så att naturliga mötesplatser för umgänge 
skapas. Mellan de två blocken planerar byggaktören ett stråk som leder till en 
lekplats och längre ner en damm som samlar dagvatten för vattenförsörjningen. 
För att säkerställa friyta används planbestämmelserna prickmark, korsmark 
och exploateringsgrad om 40 procent. Exploateringsgraden innebär en mån om 
2,5 % på den norra byggrätten och 8 % på den södra i förhållande till redovisad 
byggnadsarea i byggaktörens förslag. 

Byggaktörens förslag. 
Gårdar utformas mellan 

husen och en lekplats 
tillskapas inom kvarteret.  

Norra

Södra

Exploateringsgraden ger en 
mån om 2,5 % BYA i norra 
delen och 8 % BYA i den 
södra delen. 

Yta byggrätt 

Planerad BYA

Exploateringsgraden ger en 
mån om 2,5 % BYA i norra 
delen och 8 % BYA i den 
södra delen. 

Byggaktörens förslag.  
Gårdar utformas mellan 

husen och en lekplats 
tillskapas inom kvarteret.  

Parkering
Parkering löses i garageplan under mark så att markplan kan 
nyttjas som utemiljö. Parkeringsplatser ska anordnas enligt gällande 
parkeringsnorm. Planområdet ligger inom zon B som medför att 9 bil- 
och 18 cykelparkeringsplatser per 1000 kvm bebyggd bruttoarea ska 
anordnas. 
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För planerad byggnation ställs krav på 89 bilplatser och 178 cykelplatser. 
Reducering av platsbehov för bil upp till 15 % har undersökts i 
samband med framtagande av grön resplan, vilket medför behov av 76 
parkeringsplatser. Därutöver har beläggningen på parkeringsplatserna i 
området undersökts för att se om möjlighet till nyttjande finns. Utifrån 
dagens beläggningsgrad kan närliggande boendeparkeringar som ägs 
av byggaktören nyttjas genom upprättande av servitut till förmån för 
aktuell fastighet. 

Garage helt eller delvis under terrasserade gårdsbjälklag är dock en 
förutsättning för byggnationen. Två nedfarter till garageplanet planeras 
varav en i vardera ände mot Kalvhagsgatan. Den norra nedfarten ansluter 
till befintlig infart till äldreboendet, se illustration på föregående sida. 
Under prickmarken genom området tillåts underbyggnad av marken som 
möjliggör att enbart en nedfart anordnas i det fall garaget sammanbyggs 
likt illustrationen nedan. 

Det är möjligt att avstycka garaget till en egen fastighet under mark. 
Fastighetsägarens önskemål är att möjligheten ska finnas i det fall 
parkeringen framledes ska ägas och ombesörjas av ett fristående 
parkeringsbolag. 

Natur
Planförslaget medför att mark i öster planläggs som naturmark. 
Bäckmiljön och äldre hålaspar med höga naturvärden kan därigenom 
bevaras. Området kommer även verka som yta för dagvattenhantering. 
Därtill är området en översvämningsyta för vatten som släpps från 
vattenreservoaren på östra sidan Öxnehagaleden. 

Av sju hålaspar ryms en inom kvartersmark för bostäder och 
resterande inom naturområdet. För en ändamålsenlig byggrätt för 
bostadsbyggnationen bedöms det rimligt att majoriteten men ej samtliga 
aspar står på naturmark. 

Byggaktörens förslag på hur 
parkering löses i garageplan. 

Asp inom markanvändning 
Natur respektive Bostad. 
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Förskola
Förskolan Gethagen är belägen inom fastigheten Slåtterräffsan 1 norr om 
planerad bostadsbyggnation. Delar av förskolegården är belägen inom  
allmän platsmark, park, i gällande detaljplan inom fastigheten Öxnehaga 
2:1. Eftersom allmän platsmark ska vara allmänt tillgänglig får den inte 
hägnas in på det sätt den är hägnad idag. Det krävs planläggning av 
kvartersmark för att gården ska vara säkerställd och därmed tillåten att 
hägna med staket. 

Markanvändningen Bostad används i likhet med övrig kvartersmark 
inom fastigheten. Förskola är ett komplement till markanvändningen 
Bostad. 
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Grönmarkerat område är planlagt som parkmark, 
allmän plats i gällande detaljplan. 

Teknisk försörjning
VA
Hälften av bebyggelsen är planerad att ansluta till befintligt VA-nät 
och övriga två hus planeras att ansluta till egen brunn. I det fall behov 
uppstår finns möjlighet att ansluta samtlig bebyggelse till VA-nätet. 

Inom fastigheten Slåttertiden 1 går en större VA-ledning i nord-sydlig 
riktning. Inledningsvis undersöktes möjlighet till flytt av ledningen 
till förmån för en större exploatering men bevarandet av naturmark 
har prioriterats. Ledningarna ligger kvar i u-området inom delar av 
kvartersmark i öster. Det får även ledningar i öst-västlig riktning som 
säkras genom u-område. 

Gällande planförslag prövar kvartersmark Bostad 
inom gulmarkerad yta.

Befintligt staket

Planområde
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Dagvatten
Dagvatten är en del av VA-vattnet som till skillnad från övrigt vatten med 
fördel omhändertas i öppna system för rening och fördröjning. Genom 
dagvattenhantering undviks negativ påverkan på vattenrecipienten. 

Byggaktören planerar att omhänderta stor del av dagvattnet inom 
kvartersmarken. Planförslaget reserverar naturmark för att säkerställa 
att kommunen har möjlighet att omhänderta vattnet i det fall 
fastighetsägaren ändrar inriktning och vill släppa vattnet. Ledningsnätet 
för dagvatten i Öxnehaga är dimensionerat för 2-årsregn. Ytan som 
reserveras har möjlighet att fördröja nederbörd vid 30-årsregn och 
mängden som där ska kunna hanteras är ca 120 kubikmeter vatten.

För att kunna hantera skyfall är höjdsättningen av området viktig. Skyfall 
och andra extrema flöden ska avledas mot nordost till naturmarken. 
Planbestämmelse reglerar att ett avskärande dike anläggs så att vattnet 
leds på ytan utan att påverka ny eller befintlig bebyggelse i anslutning 
till planområdet negativt. Villkor för startbesked av bostadsbyggnation 
är att diket anläggs. 

Uppvärmning och el 
Planerad bebyggelse kan ansluta till befintliga nät med el och 
fjärrvärme. Ett E-område planeras in för att ta höjd för framtiden. En 
transformatorstation kan behöva uppföras för att ge tillräcklig kapacitet.

Störningar, hälsa och säkerhet
Brandskydd
Insatstid och tillgänglighet
Räddningstjänstens insatstid till området understiger 10 minuter. Det 
möjliggör utrymning med hjälp av räddningstjänstens bärbara stege och 
maskinstege. Bärbar stege är ett alternativ upp till 11 meter eller fjärde 
våning, mätt från marken upp till underkant fönster eller balkongräckets 
överkant. 

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens maskinstege är även 
möjligt men då förutsätts att det finns en räddningsväg fram till 
uppställningsplatser så varje lägenhet nås. Alternativt utformas 
byggnaderna med så kallade brandsäkra trapphus. Då ska avståndet 
mellan trapphus och uppställningsplatser för räddningsfordon understiga 
50 meter. Avståndet mellan uppställningsplats för bärbar stege och 
uppställningsplats för räddningsfordon ska också understiga 50 meter.

Byggrätten medger fem våningar med suterrängvåning inkluderad. 
Tillfart för räddningsfordon eller andra brandtekniska åtgärder är en 
förutsättning för att byggrätten ska kunna nyttjas maximalt i höjdled.
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Plankarta och planbestämmelser
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(A1)

del av Slåttertiden 1 m.fl. 

Granskningshandling

Hanna Levin

ÖXNEHAGA 2:1

SLÅTTERTIDEN 1

SLÅTTERVALLEN 2

SLÅTTERRÄFSAN 1

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1
Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

(P) Parkering under mark och/eller i suterrängvåning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

Mark

fördröjning Marken är avsedd för fördröjning av dagvatten, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

Endast komplementbyggnad får uppföras, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—+0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 0,0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom egenskapsområdet, PBL 4 kap. 11 §
1 st 1 p.

Utformning

f1 Komplementbyggnad får uppföras med maximal byggnadshöjd 4 meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Transformatorstation får uppföras med maximal byggnadshöjd 3,5 meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Störningsskydd

m1 Avskärande dike ska anläggas, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Utförande

b1 Marken får byggas under, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt, fastighetsplan

Bygglov krävs inte för byggbodar. Bestämmelsen gäller under genomförandetiden., PBL 4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Villkor för startbesked

a1
Startbesked får inte ges för bostadsbyggnader förrän avskärande dike enligt bestämmelse m1 har kommit
till stånd. Kvartersmark, PBL 4 kap. 14 § 1 st 1 p.
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(A1)

del av Slåttertiden 1 m.fl. 

Samrådshandling

Hanna Levin

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1
Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

Utformning

fördröjning Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 0,0 kubikmeter , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—+0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 0,0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom egenskapsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1
st 1 p.

Utformning

f1 Komplementbyggnad får uppföras med maximal byggnadshöjd 3,5 meter och maximal nockhöjd 6 meter,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Transformatorstation får uppföras med maximal byggnadshöjd 3,5 meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §
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Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
Natur
Bestämmelsen anger natur som markanvändning. Syftet är att säkerställa 
bevarandet av naturvärdena knutna till asp- och bäckmiljön samt plats 
för dagvattenhantering. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § stycke 1 
punkt 2 PBL.

Kvartersmark
Bostad
Bestämmelsen anger bostäder som markanvändning och syftar till att 
möjliggöra ny bostadsbyggnation inom större delen av kvartersmarken. 
I planområdets norra del syftar bestämmelsen till att möjliggöra 
förskolegård. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § stycke 1 punkt 3 PBL.

Transformatorstation
Bestämmelsen säkerställer utrymme för transformatorstation. 
Kapacitetsökning kan komma att krävas vid eventuell framtida 
anslutning till elförsörjning av samtliga hus. Bestämmelsen har stöd i 4 
kap 5 § stycke 1 punkt 3 PBL.

Parkering under mark
Bestämmelsen möjliggör att parkering under mark kan finnas fristående 
från bostadsanvändningen. Det möjliggör att garaget kan styckas av till 
egen fastighet och ägas av annan aktör än ägare till bostadsfastigheten. 
Det kommer dock ställa krav på att avtal upprättas mellan parterna 
eftersom bostadsanvändnignen fordrar att boendeparkering finns 
tillgänglig. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § stycke 1 punkt 3 PBL.

Egenskapsbestämmelser allmän 
plats kommunalt huvudmannaskap
Mark
Marken är avsedd för fördröjning av dagvatten
Planbestämmelsen syftar till att säkerställa att allmän plats kan 
nyttjas för dagvattenhantering i form av en översvämningsyta. 
Dagvattenutredningens  angivna volym för 30-årsregn ligger till grund 
för avgränsningen av området.  Bestämmelsen har stöd i kap 4 § 5 punkt 
1 stycke 2 PBL.
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Egenskapsbestämmelser 
kvartersmark
Omfattning
Endast komplementbyggnad får uppföras
Syfte med bestämmelsen är möjliggöra uppförande av 
komplementbyggnader till exempel gemensamhetslokal, cykelförråd 
och miljöhus. I anslutning till förskolan är syftet att förråd och 
liknande ska kunna uppföras. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 11 § 
punkt 1 PBL. 

Marken får inte förses med byggnad
På prickmarkerat område får marken inte förses med byggnad. Syftet 
med bestämmelsen är att bebyggelse inte uppförs i för nära anslutnig 
till fastighetsgräns och att ett siktstråk finns mellan bebyggelsen. 
Bestämmelsen har stöd i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.

Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan
Bestämmelsen reglerar högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad till 
+240 meter i syfte att anpassas höjden på tillkommande bebyggelse till 
befintlig bebyggelse. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.

Största byggnadsarean är angivet värde i % av fastighetsarean 
inom egenskapsområdet
Bestämmelsen reglerar byggnadsarean inom egenskapsområdet i syfte 
att säkerställa ljusinsläpp samt tillräckligt stora ytor för gårdsmiljö och 
cykel- och besöksparkering. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 11 § punkt 
1 PBL.

Utformning
Komplementbyggnad får utföras med maximal byggnadshöjd 4 
meter
Bestämmelsen reglerar att komplementbyggnad i form av 
gemensamhetslokal, cykel- och redskapsförråd samt miljöhus uppförs 
till en höjd som motsvarar en våning.  Bestämmelsen har stöd i 4 kap 16 
§ punkt 1 PBL.

Transformatorstation får utföras med maximal byggnadshöjd 
3,5 meter
Bestämmelsen reglerar att transformatorstation uppförs till en höjd som 
motsvarar en våning.  Bestämmelsen har stöd i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.

Störningsskydd
Avskärande dike ska anläggas
Bestämmelsen syftar till att skydda bebyggelse norr om planområdet 
från översvämning vid höga skyfall. Bestämmelsen har stöd i kap 4 § 12 
st 1 p 1 PBL.
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Utförande
Marken får byggas under
Bestämmelsen syftar till att marken ska kunna byggas under 
med ett  sammanhängande garage helt eller delvis under jord. 
Komplementfunktioner till bostad, exempelvis förråd, kan också 
inrymmas i garageutrymmet. Bestämmelsen har stöd i kap 4 § 16 st 1 p 
1 PBL.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen får laga 
kraft
Planens genomförandetid. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 21 § PBL.

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Bygglov krävs inte för byggbodar. Bestämmelsen gäller under 
genomförandetiden. Syftet är att underlätta för tillfälliga byggbodar 
som kan komma att behövas inom planområdet under byggnationen. 
Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 15 § 1 st 1 p PBL.

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
Planbestämmelsen syftar till att säkerställa tillgång till allmännyttiga 
underjordiska ledningar. Bestämmelsen har stöd i kap 4 § 6 PBL.

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för bostadsbyggnader förrän avskärande dike 
enligt bestämmelsen m1 har kommit till stånd. Bestämmelsen säkerställer 
att bebyggelse i norr skyddas vid skyfall. Bestämmelsen har stöd i kap 4 
§ 14 st 1 p 1 PBL
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Planens konsekvenser

Undersökning av miljöpåverkan
I detaljplaneprocessen är ambitionen att minimera projektets negativa 
påverkan på miljön och behov av skyddsåtgärder föreskrivs som 
planbestämmelser 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 miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) enligt miljöbalken inte skall upprättas. Underlag för 
behovsbedömning finns som bilaga. Samtliga handlingar och bilagor 
finns på www.jonkoping.se sökord: detaljplan för del av Slåttertiden 1. 

Alternativ och andra 
ställningstaganden
Bostadstyper
I förtätningsområden är utgångspunkten att tillföra andra boendeformer 
än den som dominerar inom stadsdelen för att tillgodose behovet av 
olika bostadstyper. I början av planarbetet undersöktes därför förtätning 
i form av en blandning av flerbostadshus och radhus. För att undvika 
exploatering av bäck- och ekmiljö samt flytt av ledningar uteslöts radhus 
på den aktuella platsen. Flerbostadshusen prioriterades för att möjliggöra 
ett forskningsprojekt där hälften av bebyggelsen uppförs off grid, det vill 
säga utan anslutning till vatten- och värmenät. 

Forskningsprojekt off grid-byggnation
En förutsättning för forskningsprojektet är att finansiering delvis sker 
genom anslag från Energimyndiheten. Byggaktörens ansökan har fått 
avslag vilket minskar möjligheterna för off grid-byggnationen. Byggrätten 
som planförslaget medger möjliggör att vanliga flerbostadshus uppförs 
inom området. 

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
En bullerutredning har tagits fram med anledning av planområdets 
närhet till Öxnehagaleden.  För att en god ljudnivå ska kunna säkerställas 
invid planerade bostäder har bullerberäkningar genomförts. Riktvärden 
anges i förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216. 
Uppräkning av trafikmängder  till år 2035 på Öxnehagaleden och 
Kalvhagsgatan ligger till grund för bullerberäkningarna. 
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Planens konsekvenser
Behovsbedömning 
I detaljplaneprocessen kommer ambitionen vara att minimera projektets 
negativa påverkan på miljön och behov av skyddsåtgärder föreskrivs som 
planbestämmelser så att betydande miljöpåverkan ej uppkommer. 

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

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

Alternativ och andra ställningstaganden
I förtätningsområden är utgångspunkten att tillföra andra boendeformer än den 
som dominerar inom stadsdelen för att tillgodose behovet av olika typer av 
bostäder. Under planarbetet har därför förtätning i form av radhusbebyggelse 
undersökts som komplement till den fl erbostadshusbebyggelse som planförslaget 
möjliggör. 

För att undvika exploatering av bäck- och ekmiljö samt fl ytt av ledningar 
har åtta radhus uteslutits ur förslaget. Flerbostadshusen har prioriterats med 
anledning av forskningsprojektet kring off grid-byggnation.

Hälsa och säkerhet
Trafi kbuller

En bullerutredning har tagits fram med anledning av planområdets närhet till 
Öxnehagaleden.  För att en god ljudnivå ska kunna säkerställas invid planerade 
bostäder har bullerberäkningar genomförts. Riktvärden anges i förordning om 
trafi kbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216. Uppräkning av trafi kmängder  
till år 2035 på Öxnehagaleden och Kalvhagsgatan ligger till grund för 
bullerberäkningarna. 

Resultaten visar att ljudnivåerna inom det aktuella området blir som högst i 
öster mot Öxnehagaleden där de ekvivalenta ljudnivåerna uppgår till som högst 
58 dBA. Således uppfyller samtliga byggnader riktvärdet 60 dBA.

Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta 
ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. De 
bostäder som inte uppfyller detta i direkt anslutning till den egna bostaden 
bör kunna erbjudas gemensamma uteplatser inom området där ljudmiljö som 
understiger 50 dBA ekvivalent nivå uppfylls. Se vidare under Bilagor.

Utomhus dBA 
ekvi

dBA 
max

vid 
bostads-
byggnads 
fasad

60

bostad 
om högst
35 kvm

65

vid en 
uteplats

50 70

Förordningens riktvärden 
för spår- och vägbuller.
Förordningens riktvärden för 
spår- och vägbuller. 
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Resultaten visar att ljudnivåerna inom det aktuella området blir som 
högst i öster mot Öxnehagaleden där de ekvivalenta ljudnivåerna uppgår 
till som högst 58 dBA. Således uppfyller samtliga byggnader riktvärdet 
60 dBA.

Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta 
ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. 
De bostäder som inte uppfyller detta i direkt anslutning till den egna 
bostaden bör kunna erbjudas gemensamma uteplatser inom området där 
ljudmiljö som understiger 50 dBA ekvivalent nivå uppfylls. Se vidare 
under Bilagor.

dBA (frifältsvärde) ekvivalent ljudnivå. dBA (frifältsvärde) maximal ljudnivå. 

Omgivningspåverkan 
Utemiljö förskola
Gethagens förskola är belägen norr om planområdet inom fastigheten 
Slåtterräfsan 1. Verksamheten upptar bottenplan i ett lamellhus med 
bostäder på andra våningen. Förskolan består av tre avdelningar med 
plats för ca 50 barn. Idag har förskolan delar av sin utemiljö inom 
fastigheten Slåttertiden 1 inom planområdet och delar på allmän 
plats, park. Gårdsstorleken innebär ca 62 kvm friyta per barn vid full 
beläggning. 

Förskolans gård kommer att omlokaliseras eftersom delar av 
förskoleområdet planläggs för dagvattenhantering. Det är upp till 
markägaren och hyresgästen Jönköpings kommun att komma överens 
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om gårdsavgränsningen inom kvartersmarken eftersom det inte kan 
styras med detaljplanen. Jönköpings kommuns riktlinjer för friyta till 
förskolor är 30 kvm per barn kan fortsatt tillgodoses. Bäckmiljön kan 
fortsatt verka som ett besöksmål för verksamheten. 

Ka
lv

ha
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n

Kohagsgatan

Kalvhagsgatan

Ö
xnehagaleden

Ö
xn

eh
ag

al
ed

en

Oxhagsgatan

Förskola

Bilden visar förskolan och en 
möjlig avgränsning av gård. 
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Omgivningspåverkan
Utemiljö förskola

Gethagens förskola är belägen norr om planområdet inom fastigheten 
Slåtterräfsan 1. Verksamheten upptar bottenplan i ett lamellhus med bostäder 
på andra våningen. Förskolan består av tre avdelningar med plats för ca 50 
barn. Idag har förskolan delar av sin utemiljö inom fastigheten Slåttertiden 1 
inom planområdet och delar på allmän plats, park. Gårdsstorleken innebär ca 
62 kvm friyta per barn. 

Förskolans gård kommer att omlokaliseras eftersom delar av förskoleområdet 
planläggs för dagvattenhantering. Det är upp till markägaren och hyresgästen 
Jönköpings kommun att komma överens om gårdsavgränsningen inom 
kvartersmarken, det styrs inte av detaljplanen. Jönköpings kommuns riktlinjer 
för friyta till förskolor är 30 kvm per barn kan fortsatt tillgodoses. Bäckmiljön 
kan fortsatt verka som ett besöksmål för verksamheten. 

dBA (frifältsvärde) ekvivalent ljudnivå. dBA (frifältsvärde) maximal ljudnivå. 

agsgatan

Ö
xnehagaleden

Förskola

Bilden visar 
förskolans lokalisering 

och möjlig ny gård. 

Staket

Föreslagen ny 
placering

Bäck

Allmän plats, 
Natur

Kvartersmark, 
Bostad 

Tunnel under Öxnehagaleden
I gällande detaljplan var tanken att en cykelväg skulle anläggas till en 
planskild  tunnel under Öxnehagaleden och förbinda bostadsområdet 
med naturområdet i öster. Tunneln har aldrig genomförts. Cykelvägen 
slutar vid förskolans entré. I och med planläggning av kvartersmark i 
syfte att säkerställa förskolegård bryts denna möjliga koppling. 

Naturvärden
Området inventerades på naturvärden i november 2016. Årstiden medgav 
inte något resultat vad gällde kärlväxtfloran, varför en komplettering 
genomförts i juni 2020. Det är emellertid enbart arten kransrams som 
kan betraktas som en sällsynt art. Den förekommer med ett bestånd i den 
nordvästra delen av inventeringsområdet. I exploateringsavtalet regleras 
att den naturvårdsnyttiga arten kransrams flyttas och återplanteras på 
lämpligt ställe inom det bevarade grönområdet. 

Skuggpåverkan
Skuggpåverkan har undersökts för att se effekter på den planerade 
bebyggelsen samt omgivande befintlig bebyggelse. Tillkommande 
bebyggelse kommer vid vissa tidpunkter att skugga befintliga byggnader 
och tomter men angränsande bostäder kommer fortsättningsvis ha 
tillgång till direkt solljus i den omfattning som Boverkets byggregler 
kräver. Den ökade skuggpåverkan som planförslaget medger bedöms 
således inte innebära en betydande olägenhet för närboende. 
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Höst- och vårdagjämning kl 9. Höst- och vårdagjämning kl 12

Höst- och vårdagjämning kl 15. Höst- och vårdagjämning kl 18. 
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Flytt av ledningar
Byggrätten för de nya bostadshusen omfattar mark där Skanova anger 
att de har ledningar förlagda. Flytt krävs för att planerad byggnation ska 
kunna ske. Ansvarsfördelning och kostnad är en fråga för ledningsägare 
och fastighetsägare. 

Bilden visar Skanovas kablar 
i förhållande till byggrätten 
som planförslaget medger. 

FN:s Barnkonvention
Planförslaget påverkar barn som nyttjar området idag för lek och barn 
som flyttar in i nya bostäder. Planförslaget möjliggör att bäckmiljö 
bevaras och lek fortsatt kan ske i området. Därtill finns tillgång till 
flertalet gröna områden i planområdets närhet. 

Trafiksäkerheten har beaktats genom att infarter med bil till området har 
samordnats med befintlig infart till äldreboendet. Boendemiljön för barn 
kan anses god med närhet till förskola och skola samt aktivitetsarena i 
närområdet. 

Mål för hållbar utveckling
Planförslaget tar hänsyn till relevanta mål och delmål i de nationella 
miljömålen och i kommunens lokala Agenda 30-dokument. 

Miljömål Begränsad klimatpåverkan

”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.”
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Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter står för ca 32 procent 
av Sveriges totala utsläpp (Naturvårdsverket, 2018). Av dessa kommer 
över 60 procent från förbränning av fossila bränslen i personbilar. För 
en minskad klimatpåverkan måste transportsystemet ställa om. Genom 
komplettering med byggnation av bostäder och service i befintliga 
stadsdelar uppnås en tätare bebyggelsestruktur som bidrar till ett 
ökat reseunderlag. På så sätt kan ett mer välfungerande och attraktiv 
kollektivtrafik utvecklas. Tillsammans med tillgång till goda gång- 
och cykelstråk främjas hållbara resor som inte bidrar till utsläpp av 
växthusgaser. 

Miljömål God bebyggd miljö

 
Planförslaget möjliggör en förtätning med bostadsbyggnation på en 
relativt lågt nyttjad yta. Byggnationen innebär ett tillskott av bostäder 
och att grönytorna kan utvecklas för vistelse med högre skötselgrad. 
Därtill är det resurseffektivt att befintlig infrastruktur kan nyttjas. 
Byggnation av bostäder längs Kalvhagsgatan kan bidra till ökad upplevd 
trygghet i bostadsområdet. Byggnationen avses ha hög ambition gällande 
miljöanpassning. 

Miljömål Ett rikt växt- och djurliv

Naturområdet kommer att nyttjas för dagvattenhantering samtidigt 
som bevarande av bäck och hålaspar innebär att livsmiljöer för djur och 
växter bevaras. Således bidrar planförslaget till att förutsättningar för 
biologisk mångfald upprätthålls. 

”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.”

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett håll-
bart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas 
livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och proces-
ser ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraf-
tiga 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.”
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Förutsättningar

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen
Planområdet berörs inte av något riksintresse. 

Översiktsplan
Området är utpekat som förtätningsområde i översiktsplanen 2016. Ett 
förtätningsområde definieras som en mindre obebyggd markyta som 
kan tas i anspråktas för annan användning. Områdena kan innehålla 
bostäder, service, idrott, rekreation och/eller verksamheter som inte är 
störande för närliggande bostäder. Områdena ska ligga inom eller intill 
befintliga strukturer, som till exempel gator, kollektivtrafiklinjer, gång- 
och cykelbanor.

I förtätnings- och omvandlingsområden ska en hög exploateringsgrad 
eftersträvas. Genom förtätning kan god service erbjudas och ökad 
markhushållning uppnås. Förtätning ska ske med hänsyn till 
platsens karaktär och stadsbild. Planförslaget går således i linje med 
översiktsplanens intentioner. 

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP)
Det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet redovisar Jönköping 
kommuns syn på bostadsförsörjning och på prioritering mellan olika 
områden. I den reviderade projektplanen för 2016-2021 beräknas 
området bebyggas med 150 bostäder. I den reviderade projektplanen för 
2020-2025 är antalet reducerat till 60 bostäder. 

Grönstrukturplan
Planområdet ingår i ett långsmalt grönområde mellan Öxnehagaleden 
och bostadsbebyggelsen i Öxnehaga. Målsättning som anges för 
området i Jönköpings kommuns grönstrukturplan är en naturpark 
med naturvärdesträd för kontinuitet i ek och tallmiljöer i södra delen  
(söder om planområdet). 

Därtill är ambitionen etablering av en trädridå som avskärmning mot 
trafikled. Planförslaget har utformats på så sätt att målsättningen är 
möjlig att uppnå. Naturområdet planläggs med Allmän platsmark, 
NATUR.

Naturvårdsprogrammet
Områdets naturvärden redovisas i Jönköpings kommuns 
naturvårdsprogram. Värdena är knutna till bäckmiljön och aspdungen 
med värdeklassning 3 respektive 4. Genom planläggning av värdeobjekten 
med Allmän platsmark uppfyller planförslaget målsättningen om 
bevarande som anges i naturvårdsprogrammet. 

1

2

Utsnitt ur 
naturvårdsprogrammet. 

KLASS 3

KLASS 4

Utsnitt ur Översiktsplanen

KLASS 3
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Värdena är knutna till bäckmiljön och aspdungen med värdeklassning 3 respektive 
4. Genom planläggning av värdeobjekten med Allmän platsmark uppfyller 
planförslaget målsättningen om bevarande som anges i naturvårdsprogrammet. 

Naturområdet i söder har värdeklassning 3 på grund av den ekrika miljön. 
Värdeområdet har uteslutits ur detaljplanen. Prövning av området kan ske längre 
fram i och med att det i översiktsplanen är ett utpekat förtätningsområde. I 
aktuellt planarbete har naturvårds- och rekreationsnyttan bedömts väga tyngre 
än exploateringsintresset.

Utsnitt ur 
naturvårdsprogrammet. 

Aspdunge, klass 4

Bäck, klass 3

Planområdet
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Utsnitt ur Översiktsplanen
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Naturområdet i söder har värdeklassning 3 på grund av den ekrika 
miljön. Värdeområdet har uteslutits ur detaljplanen. Prövning av 
området kan ske längre fram i och med att det i översiktsplanen är ett 
utpekat förtätningsområde. I aktuellt planarbete har naturvårds- och 
rekreationsnyttan bedömts väga tyngre än exploateringsintresset.

Detaljplaner
Gällande detaljplan, aktbeteckning 0680K-S750507, är från år 1975. 
Detaljplanen omfattar Öxnehaga centrum och Öxnegården i väster samt 
de två bostadskvarteren söder om centrum. 

Detaljplanen innebär en begränsad byggrätt för bostäder och garage 
i 1-3 våningar. Ett u-område för underjordiska ledningar är utlagt. 
Utfartsförbud är förlagt mot Kalvhagsgatan och  Öxnehagaleden.
Krav på stängsel finns mot denna. Norr om Slåttertiden 1 är en remsa 
planlagd som Allmän plats, park, i syfte att skapa en cykelförbindelse till 
en tunnel under Öxnehagaleden. Tunneln är inte genomförd och marken 
används som förskolegård. 

Planområdet

Utsnitt ur gällande 
detaljplan från 1975.

Bebyggelse
Inom planområdet
Befintlig byggrätt som gällande detaljplan medger har inte nyttjats inom 
planområdet. Området är inte bebyggt. Marken  avsedd för garage utgörs 
av en asfalterad yta för avfallshantering och uppställning av husvagnar. 
Det finns även en mindre parkeringsyta i väster.
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Stadsdelen Öxnehaga
Öxnehaga växte fram som en helt ny stadsdel med sammanhängande 
bebyggelse mellan åren 1970-78. Resultatet blev ett komplett 
bostadsområde med ett centralt grönområde, skolor, barnomsorg, 
affärscentrum och kollektivtrafiksystem. Det är ett bostadsområde med 
en uppsamlande nord-sydlig led och östvästliga matargator. Området 
består av tre delar med skiftande karaktär; två småhusområden och ett 
flerbostadsområde. Flerbostadshusen kompletteras på detta vis med 
enbostads- och radhus i norr och söder. 

Flerbostadshusen i Öxnehaga är lamellhus uppföra i två till tre våningar 
placerade längsgående sluttningen i området. Inom två områden planeras 
byggnation av bostäder i punkthus som avviker från den tidigare 
bebyggelseskalan. 
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Mark och vegetation
Natur och rekreationsområden

I området fi nns ett skogsparti med träd som ek, asp, al och björk mot 
Öxnehagaleden. En bäck går genom området i ett relativt naturligt lopp 
omgiven av stenblock och blomning. Området är inte särskilt tillgängligt idag.
Rekreationsvärdena är lek och vattenupplevelse i en grön oas men begränsas av 
bullerstörningen från Öxnehagaleden. 

Det fi nns också framröjda ädellövträd söder om planområdet i en mer  tillgänglig 
och parkliknande miljö (bilden ovan inom streckad grön markering). På våren 
blommar vitsippor inom större delen av området. Detta område kan nyttjas 
som närrekreationsområde. Inom Öxnehaga fi nns fl era parker. 

På östra sidan Öxnehagaleden fi nns skogsområdet Öxnehagabranterna som 
kan nyttjas för lek och friluftsliv. Sydväst om planområdet fi nns Bondbergets 
natturreservat med stora friluftsmöjligheter i kuperad terräng. 

1

2

21 Flerbostadshus Öxnebacka äldreboende 

Flygbild från norr som visar bebyggelsestrukturen i Öxnehaga. Vypunkter för foton är utmarkerade.
Planområdet är markerat i rött. Parkområdet är markerat med grön streckad linje. 

1

2

1

2

Öxnehagabranterna

Naturreservat
Bondberget 
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Flerbostads- 
hus
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Mark och vegetation
Natur och rekreationsområden
I området finns ett skogsparti med träd som ek, asp, al och björk mot 
Öxnehagaleden. En bäck går genom området i ett relativt naturligt lopp 
omgiven av stenblock och blomning. Området är inte särskilt tillgängligt 
idag. Rekreationsvärdena är lek och vattenupplevelse i en grön oas men 
begränsas av bullerstörningen från Öxnehagaleden. Det finns framröjda 
ädellövträd söder om planområdet i en mer  tillgänglig och parkliknande 
miljö. På våren blommar vitsippor inom större delen av området. Detta 
område kan nyttjas som närrekreationsområde. Inom Öxnehaga finns 
flera parker. 

På östra sidan Öxnehagaleden finns skogsområdet Öxnehagabranterna 
som kan nyttjas för lek och friluftsliv. Sydväst om planområdet finns 
Bondbergets natturreservat med stora friluftsmöjligheter i kuperad 
terräng. 

Geotekniska förhållanden
Planområdet sluttar åt norrost. Vid Kalvhagsgatan är marknivån på +224 
och i norr i områdets lägsta del +210. Planområdets terrängförhållanden 
gör att området har bedömts som utfyllt med fyllnadsmassor inom den 
del av området som utgör klippt gräsyta. 

Inom del av 
planområdet är 
marken utfylld.  

 
Det skiljer ca 14 

höjdmeter mellan 
områdets högsta och 

lägsta punkt.  
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Planområdet ligger inom området som har utretts för ras och skred av 
myndigheterna MSB och SGI. Området ligger inte i något av de områden 
som har tilldelats riskklassning, avsaknad av siffrorna i aktuellt område 
kan ses i kartan på nästa sida. Området ligger således inte inom något 
högriskområde för ravin eller dylikt. 
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En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts i syfte att översiktligt 
kontrollera jordens geotekniska egenskaper. För grundläggning av 
byggnader krävs att förekommande fyllningar grävs bort och ersätts med 
skiktvis packad fyllning av friktionsjord. Eftersom den nya marknivån 
kommer att ligga lägre än nuvarande kommer stor del av befintliga 
fyllningar att schaktas bort. 

Grundläggning av byggnader med upp till fem våningar bedöms 
preliminärt kunna utföras med utbredda grundplattor eller votförsedd 
platta på mark eller på packad fyllning av friktionsjord. Grundläggning 
på packad sprängbotten kan bli aktuellt i den allra västligaste 
delen. I samband med projektering av nya byggnader utförs mer 
detaljerade undersökningar för noggrannare bestämning av jordens 
hållfasthetsegenskaper. Stabiliteten kommer att vara bättre med den nya 
planeringen jämfört nuvarande förhållande beroende på att mycket av 
den befintliga fyllningen tas bort, lasten på marken minskar och slänten 
flackas ut. Se vidare under Bilagor. 

Markföroreningar
Provtagningar för markföroreningar har utförts eftersom det bedöms 
finnas fyllnadsmassor inom planområdet. Utförda provtagningar 
uppvisar föroreningshalter under gällande riktvärden för den 
planerade markanvändningen. Asfalten inom undersökningsområdet 
innehåller inte någon stenkolstjära. Vid en eventuell schaktning inom 
undersökningsområdet bör okulär kontroll av schaktmassorna utföras 
då endast ett fåtal prover uttagits. Se vidare under Bilagor. 

Utsnitt ur karta Översiktlig 
kartering av stabilitet 
i raviner och slänter 

i morän och grov 
sedimentjord, Myndigheten 

för Samhällsskydd och 
beredskap och Statens 

geotekniska institut, 
diarienummer SGI 2-1008-

0585, datum 2011-07-07
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Trafik
Gång och cykel
Ett gång- och cykelstråk med gångtunnlar löper genom Öxnehaga i ett 
centralt placerat grönstråk vilket gör det möjligt att nå Öxnehaga centrum 
och övriga servicefunktioner utan att korsa bilvägar. I nordväst leder 
gång- och cykelvägen till centrala Jönköping och i nordost till Huskvarna 
station och centrum. Cykelväg finns inte längs med Öxnehagaleden. 

Längs med Kalvhagsgatan är gångbanor markerade med linjer längs 
med båda sidor gatan och cykel framförs i gatan. Gångbanorna slutar i 
gatans vändzon där en cykelväg tar vid som leder till Öxnehagaskolan 
och centrum. Det finns även en cykelväg norr om planområdet som leder 
till förskolan Gethagen.

Ådalsvägen

1

2
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Kollektivtrafi k

Busshållplatser fi nns inom 200 meter från planområdet. De fyra närmast belägna 
hållplatslägena redovisas i kartan ovan. I dagsläget trafi keras Öxnehaga av tre 
stadsbusslinjer med turtäthet på 15 minuter. 

Bil

Öxnehaga angörs från Öxnehagaleden i öster. Till området med fl erbostadshus 
fi nns två större matargator i öst-västlig riktning, Oxhagsgatan och Kohagsgatan. 
Planområdet angörs från Kalvhagsgatan. 

Gång- och cykeltunnel vid 
Öxnehaga centrum.

Kalvhagsgatans utformning 
intill planområdet.

1

2

Huvudvägnät Öxnehaga

Huvudcykelstråk

Cykelväg

Busshållplatser närmast 
planområdet

Planområde
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Kollektivtrafik
Busshållplatser finns inom 200 meter från planområdet. De fyra närmast 
belägna hållplatslägena redovisas i kartan ovan. I dagsläget trafikeras 
Öxnehaga av tre stadsbusslinjer med turtäthet på 15 minuter. 

Bil
Öxnehaga angörs från Öxnehagaleden i öster. Till området med 
flerbostadshus finns två större matargator i öst-västlig riktning, 
Oxhagsgatan och Kohagsgatan. Planområdet angörs från Kalvhagsgatan. 
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Genomförande av 
detaljplanen

Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen kommer att vara fem år från det datum 
den får laga kraft. 

Organisatoriska frågor
Planen handläggs med utökat förfarande. Efter samrådet har det 
upprättas en samrådsredogörelse där framförda synpunkter redovisas 
och kommenteras. Efter granskningen kommer ett granskningsutlåtande 
tas fram som redovisar och kommenterar inkomna synpunkter på 
liknande vis. 

Tidplan
Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:

2016
Juni     STBN tar beslut om positivt planbesked

2020
Februari   Planarbete startar 
Oktober   STBN tar beslut om plansamråd 
November - December  Samråd

2021
Mars    STBN tar beslut om granskning  
April     Granskning 
 
Juni    STBN tar beslut om antagande 
Juli    Laga kraft (om överklagan ej sker)

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för genomförande av detaljplanen inom 
kvartersmarken. Ansvaret omfattar bland annat byggnation av nya 
bostadshus samt tillhörande anläggningar inom kvartersmark.

Kommunen ansvarar för tillhandahållande av anslutningspunkter till det 
allmänna va-nätet. Kommunen är huvudman för allmän plats. 
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Avtal
Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören 
Bostads AB Vätterhem. 

Servitutsavtal behöver upprättas för de ledningar som är belägna 
inom den del av Öxnehaga 2:1 som vid genomförande av detaljplanen 
förutsätts regleras till Slåttertiden 1 eller Slåtterräfsan 1. 

Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören 
före det att stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 
I exploateringsavtalet regleras bl.a. marköverlåtelser, erläggande av 
exploateringsersättning, ansvarsfördelningar samt anvisningsrätt till de 
nya bostäderna.  

Inför eventuell byggnation av transformatorstation inom E-området 
ska ett överlåtelseavtal alternativt någon typ av nyttjanderättsavtal 
upprättas mellan kommunen, som är markägare, och det bolag som 
avser att uppföra transformatorstationen.

Ekonomi
Exploatören svarar för samtliga kostnader för upprättande av 
detaljplanen. Exploatören ersätter kommunen för nedlagda kostnader 
genom erläggande av exploateringsersättning. 

Exploatören bekostar flytt av ledningar om så krävs för genomförande 
av detaljplanen. 

Mark som ägs av exploatören och som i detaljplanen utgör allmän plats 
förutsätts överlåtas till kommunen utan erläggande av ersättning.

Vid reglering av den del av Öxnehaga 2:1 som i detaljplanen planläggs 
som kvartersmark, till Slåttertiden 1 eller Slåtterräfsan 1, ska ersättning 
för marköverlåtelsen erläggas till kommunen

Fastighetsrättsliga frågor
För att göra förändringar i fastighetsindelningen, bilda rättigheter m.m. 
krävs en ansökan om lantmäteriförrättning. Vid förrättningen prövar 
lantmäterimyndigheten åtgärdens lämplighet och överensstämmelse 
med detaljplan m.m. Fastighetsbildningen inom kvartersmark sker på 
initiativ av fastighetsägarna själva.
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Fastighetsbildning
Detaljplanen innehåller mark för allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap och kvartersmark. Fastigheterna som planläggs för 
de olika markanvändningarna är Slåttertiden 1, Slåtterräfsan 1 och 
Öxnehaga 2:1. När detaljplanen fått laga kraft kommer markområde för 
kvartersmarken att vara möjlig att avstycka till en eller flera fastigheter. 

Rättigheter
Områden betecknade med u innebär att marken ska vara tillgängliga för 
allmännyttiga underjordiska ledningar. Detta innebär dock inte någon 
formell rättighet för att ha ledningar inom området, utan för att uppnå 
detta måste ledningsrätt bildas eller rättighet upprättas. 

Inom planområdet finns flera rättigheter som dels eller delvis kommer 
att påverkas av planens genomförande, se tabellen nedan. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvens per fastighet och rättighet 
framgår av tabellen nedan.

Fastighet / 
Rättighetshavare

Fastighetsrättslig konsekvens

Slåtterräfsan 1 Mark planläggs för allmän plats. Den 
allmänna platsen kan överföras till 
lämplig kommunal fastighet.

Fastigheten kan beröras av rättigheter, 
se nedan.

Slåttertiden 1 Mark planläggs för allmän plats. Den 
allmänna platsen kan överföras till 
lämplig kommunal fastighet.

Mark planläggs som kvartersmark. 
Kvartersmarken kan avstyckas till en 
eller flera fastigheter för bostadsändamål 
och parkeringsändamål. 

Detaljplanen möjliggör att anlägga 
underjordiska ledningar inom 
markreservatet u (u-område). 
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Fastighet / 
Rättighetshavare

Fastighetsrättslig konsekvens

Öxnehaga 2:1

Kommunägd

Mark planläggs för allmän plats. Den 
allmänna platsen kan överföras till 
lämplig kommunal fastighet. 

Mark planläggs som kvartersmark 
(bostad). Kvartersmarken bör överföras 
till lämplig fastighet för samma ändamål.

Mark planläggs som kvartersmark 
(transformatorstation). Kvartersmarken 
kan avstyckas till en egen fastigheter 
eller kan rättighet bildas inom området, 
ex. ledningsrätt.

Detaljplanen möjliggör att anlägga 
underjordiska ledningar inom 
markreservatet u (u-område). 

Fastigheten kan beröras av rättigheter, 
se nedan.

69/583 Fastigheten Öxnehaga 2:1 belastas 
av ett avtalsservitut för kraftledning 
till förmån för Trollhättan Lextorp 
7:1 (Vattenfall). Kraftledningen 
kan påverkas i genomförandet av 
detaljplanen.

77/6517 Fastigheten Öxnehaga 2:1 belastas 
av ett avtalsservitut för kraftledning 
till förmån för Trollhättan Lextorp 
7:1 (Vattenfall). Kraftledningen 
kan påverkas i genomförandet av 
detaljplanen.

79/515 Fastigheten Öxnehaga 2:1 belastas av 
ett avtalsservitut för avloppsledning 
till förmån för Utloppet 1 (Komm 
Förb Jönköping-Huskvarna Reningsv). 
Avloppsledningen bedöms ligga inom 
allmän plats och påverkas inte av 
detaljplanen.
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Medverkande tjänstemän
Vid upprättandet av detaljplanen har följande medverkat med material 
och information.

Stadsbyggnadskontoret
Mats Ruderfors   Trafik 
Stina Kilebrand   Lantmäteri 
Emelie Westin    Lantmäteri 
Helen Bjurulf    Naturvård 
Madeleine Andersson   Bygglov 
Annica Magnusson   Vatten 
Cecilia Gadman   Trafikbuller

Tekniska kontoret
Marie Josefsson   Mark och exploatering 
Fredrik Thuning   Park 
Anders Larsson   VA 
Sundus Azzo    Gata 
Fredrik Sandberg Svärd  Mark

Jenny Larsson    Hanna Levin 
Biträdande planchef   Planarkitekt 


