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Så här görs en detaljplan med 
standardförfarande
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. 
Kommunen sammanställer synpunkterna i en samrådsredogörelse.

Granskning
Efter samrådet, och innan planen kan antas, ska planen vara tillgänglig 
för granskning under minst två 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 i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet 
skickas till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande
Planförslaget antas 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 
detaljplanen.

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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Figur 1. Planområdet i 
Norrahammar.

Bakgrund, syfte och 
huvuddrag
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för flytt av planerad 
bro över Tabergsån för en bättre placering än vad som planerades för 
i samband med detaljplanen för bostäder på Norrahammar 28:1 m.fl.. 
Bron ska skapa en bättre förbindelse för gång- och cykeltrafikanter 
mellan aktivitetsytorna och parkering väster om Tabergsån till framtida 
torg och centrum öster om Tabergsån och Hammarvägen.

Gällande detaljplan fick laga kraft 2019. Efter laga kraft har det insetts att 
bron bör placeras längre norrut med tanke på bättre markförhållanden 
och att den inte krockar med befintlig skatepark.

Området för bron är planlagd som W2 - ”Öppet vatten som får 
överbyggas med bro”. För att kunna möjliggöra en annan placering 
av bron behöver detta område ändras i gällande detaljplan. Beslut om 
planbesked för ändringen togs i stadsbyggnadsnämnden 2020-06-11.
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Planförslag
Ändring av detaljplan
Planförslaget innebär en ändring av den befintliga detaljplanen för 
bostäder på Norrahammar 28:1 m.fl.. 

Ändringen innebär en ny placering av den bro, som planerades för i 
gällande detaljplan, där den hade ett tydligt syfte att koppla samman 
aktivitetsytorna och parkeringsplatserna väster om ån och planerad 
torgyta och centrum öster om Tabergsån. Inga andra ändringar ska 
göras vilket betyder att det inte behövs en ny detaljplan. 

Figur 2. Situationsplan 
över ny placering av bron 

i förhållande till tidigare 
placering.
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Vattenområden
Tabergsån
Delar av Tabergsån som inrymms inom planområdet planläggs som 
vattenområde. Vid Hammarvägen möjliggörs en framtida brobyggnad 
över Tabergsån för att skapa en bättre förbindelse för gång och cykeltrafik 
mellan aktivitetsytorna och parkering väster om Tabergsån till centrum, 
öster om Tabergsån. Strandskyddet som är upphävt i gällande detaljplan  
upphävs inte i denna plan då den saknar betydelse med tanke på ny 
placering av bron. 

Allmänna platser
Natur
Mindre områden väst och öst om Tabergsån planläggs som NATUR. 
Brofundmenten behöver placeras på land och av den anledningen behöver 
områdena inkluderas i planområdet med tanke på att strandskyddet 
behöva upphävas, vilket det inte är i gällande detaljplan.

Bron
Anledningen till ändringen av detaljplanen är en flytt av bron i 
förhållande till tidigare placering i gällande detaljplan. Anläggandet av 
bron påverkar även Hammarvägens utformning där en avsmalning ska 
dels ske för att underlätta för cykel- och gångtrafikanter och dels för att 
få ner hastigheten på biltrafiken.

Figur 3. Illustration av 
planerad bro.
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Plankarta och planbestämmelser
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Användning av mark och vatten

Allmänna platser med kommunalt 
huvudmannaskap
Natur
Bestämmelsen anger naturområde. Dessa ytor behöver inkluderas med 
tanke på att strandskyddet behöver upphävas, eftersom brofundamenten 
behöver placeras inom dessa områden. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 
5 § 1 st 2 p PBL

Vattenområden
Vattenområde
Bestämmelsen anger vattenområde. Syftet är att bevara de delar som 
är planlagda som vattenområde, samt att upphäva bestämmelsen som 
anger att bro får byggas i gällande detaljplan.  Bestämmelsen har stöd i 
4 kap 5 § 1 st 3 p PBL

Öppet vatten som får överbyggas med bro
Bestämmelsen anger öppet vatten där det är möjligt att överbygga med 
en bro. Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för en ny bro som 
ansluter till torget. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 5 § 1 st 3 p PBL

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

Strandskydd
Strandskydd är upphävt inom området. Vattenområde
Syftet med bestämmelsen är att upphäva strandskyddet inom angivet 
område för att möjliggöra för en bro över Tabergsån. Bestämmelsen har 
stöd i 4 kap 17 § PBL

Strandskydd är upphävt inom området. Allmän plats
Syftet med bestämmelsen är att upphäva strandskyddet inom angivet 
område för att anlägga brofundamenten. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 
17 § PBL

W1

W2

NATUR

a1

a2
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Ändringens konsekvenser
Undersökning av miljöpåverkan
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. 

Beslut från Länsstyrelsen finns som bilaga till planhandlingarna.

Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se sökord: 
ändring av detaljplan Norrahammar 28:1.

Alternativ och andra 
ställningstaganden
Tidigare placering av bron,  likt gällande detaljplan, ansågs inte vara 
lämplig med tanke på konflikt med skateboardparken. Det finns även en 
övervägande risk att träd kunde ta skada vid anläggandet av bron.

Nollalternativet innebär att ingen bro kommer att anläggas. Det skulle 
betyda att tillgängligheten inte förbättras mellan parkeringsplatserna 
och aktivitetsytorna väster om Tabergsån och centrum.

Hälsa och säkerhet
Planförslaget förväntas inte föra med sig negativa konsekvenser vad 
gäller hälsa och säkerhet. 

Omgivningspåverkan
Planförslaget förväntas inte påverka andra fastigheter. 

FN:s Barnkonvention
I enlighet med kommunens arbete med FN:s konvention om barnets 
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rättigheter ska konsekvenser om barnens rättigheter redovisas utifrån de 
faktorer som detaljplanen beslutar om. Frågeställningar som berör barn 
och barnens bästa är ständigt närvarande under planeringsarbetet då de 
är förutsättningar för en god stads- och samhällsutbyggnad.

Planförslaget bedöms inte beröra barn på ett negativt sätt utan 
ska förbättra tillgängligheten mellan målpunkterna centrum och 
aktivitetsytorna. 
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Upphävande av 
strandskydd
Tabergsån rinner igenom planområdet, vilket gör att planområdet 
ligger inom strandskyddat område. Enligt 7 kap. 18 g § återinträder 
inte strandskyddet vid ändring av en detaljplan men däremot så behöver 
strandskyddet upphävas för den del där bron ska placeras. 

Område för upphävande
Strandskyddet upphävs inom område ”W2 - öppet vatten som får 
överbyggas med bro”, där syftet är att placera en bro över Tabergsån 
och ”NATUR” där brofundamenten kommer anläggas.

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

Strandskyddets syfte
För att kunna avgöra om upphävandet av strandskyddet är lämpligt måste 
en tydlig beskrivning av planområdets värden utifrån strandskyddets 
syften gällande naturvärden och allmänhetens tillgänglighet göras.

Befintliga naturvärden och planens konsekvenser.
I översiktsplanen är Tabergsån utpekad som regionalt värdefull ur 
naturmiljösynpunkt och är även utpekad som nationellt särskilt värdefull 
med avseende på fiske.

Naturvärden så som djur- och växtlivets livsvillkor bedöms inte påverkas 
på ett negativt eller oacceptabelt sätt av aktuell plan. Bron uppförs över 
en sträcka av Tabergsån med relativt låga naturvärden och en i övrigt 
starkt urban prägling på omgivningen.

Längs Tabergsån står ett par skyddsvärda träd, som således inte påverkas 
negativt av planförslaget eftersom ny placering av bron har mindre 
inverkan på träden. 

Allmänhetens tillgänglighet och planens konsekvenser
Allmänhetens tillgänlighet till Tabergsån kommer inte att försämras av 
planförslaget. Bron, som har varit planerad tidigare i gällande detaljplan, 
ska koppla ihop aktivtetsytorna och parkeringsplatserna på västra sidan 
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av Tabergsån med målpunkter öster om Tabergsån exempelvis framtida 
torg och Norrhammar kyrka. Bron ses då som en positiv konsekvens för 
tillgängligheten. 

Särskilda skäl för upphävande av 
strandskyddet
Kommunen får upphäva strandskydd för ett område som avses ingå i 
en detaljplan, om det finns så kallade särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c 
§ p 1-6 miljöbalken. I det aktuella fallet är det punkterna 3 och 5 som 
åberopas. 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid  
 vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

5.      behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt  
 intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller

Motiv för upphävande av strandskydd
7 kap 18 c § pkt 3
En bro i det här specifika fallet är en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet, men för att ett upphävande av strandskyddet ska 
vara möjligt i syfte att kunna etablera bron behöver den sättas i relation 
till hur det påverkar strandskyddets syften och om brons funktion kan 
tillgodoses på annan plats. 

För att kunna uppfylla en del av de intentioner som fanns i föregående 
detaljplan behöver bron flyttas cirka 12 meter norrut för en bättre placering 
gentemot omgivningen. Allmänhetens tillträde till strandområdet 
försämras inte, inte heller påverkas växt- och djurliv. Ett upphävande av 
strandskyddet bedöms därmed befogat.

7 kap 18 c § pkt 5
I föregående planförslag (DP190714) skapas en torgyta på fastigheten 
Norrahammar 28:1 mellan planerad bebyggelse och Norrahammars 
kyrka. Platsen idag består av parkeringsplatser. För att skapa en bra 
koppling mellan den västra och östra sidan av Tabergsån behövs en 
broöverfart. Detta för att skapa en bra och direkt koppling mellan 
parkeringsplatserna, bouleplanerna och skateboardramperna på den 
västra sidan och de nya bostäderna, torgytan och diverse verksamheter 
på den östra sidan som Norrahammars kyrka. 

Genom att skapa en till övergång på Hammarvägen bidrar det till lägre 
hastigheter utmed planerat torg och minskar risken för olyckor och barn 
får en tryggare miljö. 
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Förutsättningar

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

Särskilt värdefulla vatten består av de 50 områden som bedömts tillhöra 
de högsta klasserna, högsta naturvärde och mycket högt naturvärde, 
klass 1 och 2, i Naturvårdsprogram för Jönköpings kommun. Särskilt 
värdefulla vatten ska undantas från exploatering i vattenförekomstens 
direkta närhet, liksom övriga ingrepp som riskerar att ändra 
vattenföringen, försämra vattenkvaliteten eller på annat sätt hotar de 
arter som finns knutna till vattenförekomsten.

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

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

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

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

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

Området för föreslagen ändring ligger även inom riksintresse för 
totalförsvaret, ”influensområde för luftrum”, men tilltänkta åtgärder 
berörs inte av gällande riktlinjer.
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Grönstrukturplan
Väster om planområdet finns ett centralt beläget grönområde med 
en skateramp och boulebanor. Flera sittgrupper under tak finns vid 
boulebanorna. Österut rinner Tabergsån med en alallé växande längs 
med ån. 

Naturvårdsprogrammet
Tabergsån är utpekad som regionalt särskilt värdefull med avseende på 
natur och nationellt särskilt värdefull med avseende på fiske. Tabergsån 
har ett högt naturvärde och delar av ån är klassad som riksintresse 
för naturvården då området utgör en av regionens mest välutbildade 
ravinsystem. Tabergsån har även stor betydelse som lek- och 
uppväxtområde för vätteröring och i den nedre delen av vattendraget 
finns ett harrbestånd. Fågellivet utmed vattendraget är rikt, exempelvis 
kan nämnas kungsfiskare, mindre flugsnappare och mindre hackspett. 
Till de häckande fåglarna hör strömstare och forsärla. 

Den bottenlevande faunan är artrik. Tabergsån är bedömd som regionalt 
särskilt värdefull ur naturmiljösynpunkt och nationellt värdefull ur 
fisksynpunkt. Tabergsån har dessutom ett stort värde för friluftslivet och 
det finns flera kulturhistoriskt intressanta miljöer i anslutning till ån.

Naturvärden bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. Längs 
med aktuell sträcka bedöms den biologiska mångfalden som låg då till 
utbredningen omfattande hårdgjorda ytor sträcker sig längs med ån och 
en präglat urban miljö dominerar aktuellt område. Dessutom bedöms 
även att aktuell sträcka inte påverkar friluftslivet med anledning av 
den urbana karaktären av ån då den här är uträtad och slänterna är 
tillrättalagda.
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Detaljplaner
Gällande detaljplan är ”DP190417 - Detaljplan för bostäder på 
Norrahammar 28:1 m.fl.” och inom aktuellt område är det planlagt som 
W1 - öppet vatten. 

Mark och vegetation
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning har utförts i samband med anläggandet av 
parkeringsplatserna och i utredning inkluderades även placeringen av ny 
gc-bro över Tabergsån.

De geotekniska undersökningarna visar på fyllnadsmassor med en 
mäktighet mellan 0,7 – 3 m. Därefter utgjordes marken av sand 
(isälvsmaterial). Närmast Tabergsån, där tilltänkta brofundament för ny 
GC-bro avses uppföras utgörs marken av löst lagrade massor. Sondering 
har utförts ner till ca 25 meter under markytan utan att kunna konstatera 
fast mark.

Då fyllningen inom området är relativt inhomogen och delvis innehåller 
organiskt material bör laster från brofundamenten föras ner till naturligt 
lagrad oorganisk jord kring nivån +146,5, där jorden är mer fast lagrad.

För mer information se bilaga.

Figur 4. Gällande detaljplan.
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Markföroreningar
Ingen sanering bedöms behövas med avseende på planerad 
markanvändning, men då det påträffats föroreningar i jorden ska 
föroreningssituationen beaktas i masshanteringen, vilket innebär att 
förorenad jord ska beaktas vid schakt, transport och omhändertagande 
av massor på godkänd anläggning.

För mer information se bilaga.

Trafik
Gång och cykel
Längs Hammarvägen går en separerad gång- och cykelväg. Cykelvägen 
ingår i ett större system som går från Taberg, via Norrahammar och 
Hovslätt in till Jönköping centrum. 

Det finns även 2 broar över Tabergsån, Spångbergsbron som har en liten 
gångbana på norra sidan och en träbro cirka 90 meter söder från nya 
broläget.

Bil
Öster om planområdet ligger Hammarvägen där cirka 5000 bilar 
passerar varje dag.

Parkering
Parkeringsplatser finns nordväst om planområdet, vilka ersatte de 
parkeringsplatser som tidigare fanns norr om kyrkan.
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Genomförande av 
detaljplanen

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

Organisatoriska frågor
Planen handläggs med standardförfarande. Efter samrådet upprättas 
en samrådsredogörelse där framförda synpunkter redovisas och 
kommenteras.

Tidplan
Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:

2020
11 juni    STBN - planuppdrag

2021 
30 april   Beslut om plansamråd 
5 maj - 2 juni   Samråd 
23 juni    Beslut om granskning
29 juni - 11 augusti  Granskning 
23 september   STBN - beslut om antagande 
22 oktober   Laga kraft (om inte planen överklagas)

Avtal
Fastigheten Norrahammar 29:2 ägs av kommunen. För anläggning av 
bron behövs inga avtal tecknas utan enbart de erforderliga tillstånden 
ansökas. Det krävs en prövning i Mark- och Miljödomstolen för att få 
anlägga bron och denna detaljplan är en del i den processen. 

Ekonomiska frågor
Kommunen är huvudman för allmänna platser vilket innebär att 
kommunen (tekniska kontoret) dels har ansvaret för de ombyggnader 
som planförslaget medför, dels ansvarar för drift och underhåll av de 
allmänna anläggningarna. 



18

För genomförande av detaljplan har kommunen utgifter för anläggning 
av bro och anslutningar till den samt plan- och administration och 
utredningar. Dessa kostnader är beräknade till totalt ca 1,8 Mkr. Intäkter 
fås från markförsäljningar.

Kommunens kostnader och intäkter ska finansieras via den 
exploateringsbudget som finns för området med objektnummer 4116. 

Fastighetsrättsliga frågor
Ändringen av detaljplanen innebär inga fastighetsrättsliga konsekvenser.

Medverkande tjänstemän
Vid upprättandet av detaljplanen har följande medverkat med material 
och information.

Stadsbyggnadskontoret
Joakim Kjell  
Emelie Westin

Tekniska kontoret
Maria Fransson 
Fredrik Sandberg Svärd

Jenny Larsson    Joakim Kjell 
Bitr. Planchef    Planarkitekt 
036-10 57 79    036-10 59 27


	Bakgrund, syfte och huvuddrag
	Planförslag
	Plankarta och planbestämmelser
	Planens konsekvenser
	Upphävande av strandskydd
	Förutsättningar
	Genomförande av detaljplanen

