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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag har upprättats över fastigheten Ekhagen 2:1. 
Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet och beslutat att skicka 
ut planförslaget på samråd under perioden 4 oktober – 27 oktober 2017. 
Samrådshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, berörda förvaltningar och 
myndigheter samt berörda fastighetsägare. Ett allmänt samrådsmöte ägde rum 
den 19 oktober 2017 i kommunens lokaler i Juneporten. Handlingarna har 
funnits tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten. Informationen 
har dessutom funnits tillgänglig på kommunens hemsida.

Inkomna skrivelser
Vid samrådstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar inkommit.

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län  2017-10-26 
2. Tekniska nämnden   2017-12-12 
3. Lantmäterimyndigheten  2017-10-17 
4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-10-20 
5. Jönköpings Länstrafik   2017-10-18 
6. Henriksbo Villaförening  2017-10-20 
7. Castellum    2017-10-30 
8. Räddningstjänsten   2017-10-13, ingen erinran 
9. Kultur- och fritidsnämnden  2017-10-18, ingen erinran 
10. Polismyndigheten   2017-10-20, ingen erinran 
11. Trafikverket    2017-10-25, ingen erinran 
12. Svenska kraftnät   2017-10-30, ingen erinran

Inkomna yttranden med kommentarer
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med kommunens 
kommentarer. De som inte haft någon erinran redovisas inte nedan.

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län

Planbeskrivningen behöver kompletteras med slutsatserna från den riskanalys 
som finns som en bilaga till planen.

Det framgår inte av planbeskrivningen om dagvattenfrågan har vägts in i 
bedömningen av stabiliteten i området. Planbeskrivningen behöver kompletteras 
med en beskrivning av hur dagvatten från området kan påverka risker kopplat 
till stabilitet, både inom det aktuella planområdet och hur ett genomförande av 
planen kan påverka stabiliteten längre ner i den närliggande ravinen.

Det är inte möjligt att i en detaljplan reglera att dagvatten ska tas omhand lokalt. 
Om det är en förutsättning för markens lämplighet behöver detta säkerställas 
på annat sätt genom exempelvis ett civilrättsligt avtal.

En arkeologisk utredning ska genomföras. Utredning bör vara klar innan 
detaljplanen antas.
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Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Kommentar

Framtagen riskutredning, daterad 2017-09-28, med tillhörande riskanalys och 
slutsats har redovisats i planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen och avsnittet Planens konsekvenser har kompletteras med 
en rubrik om ras och skred och tydliggöra i vilken omfattning dagvattnet från 
området kan påverka risker kopplat till stabilitet inom aktuellt planområde och 
längre ned i den närliggande ravinen.

Vidare har planförslaget kompletteras med att redovisa hur en funktionell 
och estetisk dagvattenhantering ska fördröja och avleda dagvatten bort 
från närliggande ravin och samtidigt tillföra mervärden till stadsmiljön. 
Ett genomförande av föreslagen dagvattenhantering säkerställs genom ett 
civilrättsligt avtal.

Efter samrådet har en arkeologisk utredning genomförts med bedömning att 
några ytterligare antikvariska ej är nödvändiga inom planområdet. 

2. Tekniska nämnden

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av 
Ekhagen 2:1 som nu har varit ute för samråd. Planområdet är beläget på 
Ekhagen, väster om Nässjövägen och öster om A6. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra för studentbostäder genom byggnation av mindre lägenheter.

Tekniska nämnden ställer sig inte bakom tekniska kontorets förslag, att ekallé 
tas bort från detaljplanekartan. Ek är, som beskrivs i detaljplanen, särskilt viktig 
för området med höga naturvärden samtidigt som eken ger karakteristik. Att 
ändra såsom tjänstemannaförslaget säkrar inte att det blir en ekallé i framtiden 
vilket är syftet med att ha allén med i detaljplanekartan.

Kommentar

Med tidigare föreslagen utformningsbestämmelse på allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap möjliggörs endast en specifik utformning av 
allmän plats; en allé beståendes av ekar. Stadsbyggnadskontoret instämmer 
med tekniska nämndens bedömning att ek som trädart i stadsdelen Ekhagen är 
lämplig och att ek är att föredra, men finner det heller inte nödvändigt att reglera 
trädart i egenskapsbestämmelsen då det riskerar att omöjliggöra plantering av 
andra trädarter om ek i ett senare skede bedöms olämplig, till exempel sjukdom. 
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att ”ekallé” ändras till ”allé”.

3. Lantmäterimyndigheten

Plankartan är redovisad på grundkarta som redovisar fastighetsindelningen 
från april 2012. Grundkartan får ej vara äldre än två månader. Kartrubriken 
bör ändras till samma rubrik som planbeskrivningen, ”Detaljplan för 
studentbostäder på del av Ekhagen 2:1”.
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Kommentar

Etikett för grundkarta på plankartan ska justeras inför granskning med korrekt 
datum (månad, årtal) för genomförd fastighetsindelning och markkomplettering.

Rubriken i planbeskrivningen har justerats till ”Detaljplan för bostäder på del 
av Ekhagen 2:1”, då detaljplanen inte föreskriver specifikt studentbostäder. 
Kartrubriken på plankartan har även justerats så att den stämmer överens med 
rubriken på planbeskrivningen.

4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddskontoret ser positivt på den föreslagna 
dagvattenhanteringen. Beroende på storlek/antal platser på den kommande 
parkeringsplatsen kan ytterligare rening förutom översilning på grönyta krävas, 
så som till exempel oljeavskiljare.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har granskat ärendet utifrån risk för den 
planerade åtgärden, lokalisering och om den är lämplig med hänsyn till 
människors hälsa och miljön. 

I granskningen har inget framkommit som tyder på att de tänkta planerna är 
olämpliga med avseende på hälsa eller miljö. Möjligen kan det krävas rening av 
dagvattnet från hårdgjorda parkeringsytor.

Kommentar

Planbeskrivning och avsnittet ”Planförslag” med rubrik ”Parkering” ska 
kompletteras och beskriva att rening av dagvattnet från föreslagna parkeringar 
kan krävas i ett genomförandeskede. 

5. Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik önskar en dialog med Jönköpings kommun gällande 
översyn av hållplatser samt möjlighet till framtida vändplan för linje 12 som 
trafikerar Ekhagen. 

Kommentar

Inom föreslaget planområdet är det inte aktuellt med ett vändplan för 
busslinjetrafik. Stadsbyggnadskontoret hänvisar förslag om översyn av 
hållplatser till den kontinuerliga dialog som sker mellan stadsbyggnadskontoret 
och Jönköpings Länstrafik.

6. Henriksbo Villaförening

• För hög exploateringsgrad. Nästintill fördubbling av invånarantalet på 
Västra Ekhagen.

• Koloniområdet bör innefattas i planarbetet och föreskrifter om ev. byggande 
av kolonistugor inrymmas. Området bör och kan lyftas. (typ Dalvik och 
Ekelundshov)
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• Gångvägen (norr-söder) utgör tillsammans med koloniområdet 
en viktig länk till det stora strövområdet A6. (Flitigt utnyttjad) 
Ett övergångsställe bör anläggas där gångvägen korsar Tallörtsbacken.

• Anslutning och parkering för koloniområdet bör anläggas i anslutning till 
den planerade p-platsen för studentboendet. Man skulle därigenom slippa 
den besvärande angöringstrafiken genom hela villaområdet. Trafikhinder 
anläggs vid vändplatsen på Kattfotsvägen.

Kommentar

I gällande Översiktsplan 2016 anges ett antal olika riktlinjer för kommunens 
olika bebyggelsezoner varav kommunens centrala tätort föreslås förtätas 
och utgöras av blandade bostadstyper med varierade upplåtelseformer. Med 
föreslagen detaljplan kompletteras de Västra Ekhagen med studentbostäder 
utfört i flerbostadshus i ett område som idag till stora delar utgörs av kedjehus 
och friliggande småhus. Föreslagen exploateringsgrad bedöms lämplig sett till 
områdets närhet till A6-området med goda kommunikationsmöjligheter till 
övriga målpunkter i staden. 

Förslag om att ändra markanvändning av befintligt koloniområde öster om 
planområdet för bostadsändamål har utretts och bedöms ej nödvändigt för att 
uppnå detaljplanens syfte. Vidare kräver inte efterfrågade förbättringsåtgärder 
någon detaljplan utan kan regleras genom de avtal som finns mellan kommunen 
och koloniföreningarna i kommunen. 

Förslag om ett nytt övergångsställe och trafikhinder på Kattfotsvägen är inget 
som regleras i detaljplan. Alla nya parkeringsplatser för bil- och cykeltrafik 
inom den blivande fastigheten ska lösas på kvartersmark och fastighetsägaren 
är inte skyldig att upplåta besöksparkering till koloniområdet beläget utanför 
planområdet. 

7. Castellum

Våra fastigheter Visionen 3 samt Visionen 6 som ligger på mark som idag är 
klassad (Jm) dvs. industriändamål. Verksamheten som bedrivs på dessa fastigheter 
kan tidvis alstra buller tex. Kapsch testbana som används intensivt under vissa 
dagar och inte alls andra dagar. Det kan även förekomma av/pålastning av 
gods mm. Vi vill inte få angränsande område ändras till bostadsändamål. Vi 
ifrågasätter de bullermätningar som Soundcon utfört, eftersom vi misstänker att 
de kan vara utförda på en dag då vi inte hade någon större verksamhet på våra 
fastigheter. Nämnas bör att vi efter branden den 7/4-2017 haft vår Silverfärgade 
byggnad helt tomställd. Vi anser därför att det bör göras en djupare analys av 
vilken typ av buller som kan förväntas från en industrifastighet. Vi vill även 
säkerställa att ev. bullerminskande åtgärder ska ligga inom planbeställarens/
exploatörens ansvar.

Under punkten ”Riskanalys” vill vi att det ska kompletteras med att det avser 
både befintliga byggnader och byggrätter inom industrifastigheten. Vi vill även 
att det förtydligas att ev. åtgärder som krävs ska utföras och bekostas av de nya 
bostadsfastigheterna.
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Under punkten ”Alternativ placering och utformning” står det: Dialog kommer 
hållas med närboende. Vi vill att dialog även förs med berörda fastighetsägare. 

Det konstateras under punkten Kollektivtrafik att det förhållandevis långt till 
busshållplats för stomlinjebuss. Castellum skulle se positivt på om kommunen 
tidigt verkar för att få ytterligare en hållplats en anslutning till Bataljonsgatan/
Tallörtsbacken. Då vi har många arbetsplatser i området.

Under ”Förutsättningar” vill vi att det tydliggörs att fastigheten väster om 
berört område får bebyggas till en höjd av +132,0. Enligt liggande detaljplan 
och att det kan påverka utsikten. 

Kommentar

Efter samrådet har ett möte ägt rum mellan Castellum och Jönköpings kommun 
om framtagen industribullerutredning. Därefter har en komplettering genomförts 
med slutsatser som har redovisats i planbeskrivningen. Av utförd utredning 
bedöms den externa ljudnivån med befintlig omkringliggande verksamhet ej 
överskrida bullerriktvärden för industri- och verksamhetsbuller mot bostäder 
vilket ej föranleder krav om bullerskyddande åtgärder inom kvartersmark 
för bostäder. Gällande industriplan på Castellums respektive Hedins fastighet 
tillåter enbart sådan industriverksamhet som ej vållar närboende olägenhet med 
hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Denna planbestämmelse gör att 
det i framtiden inte kan komma någon verksamhet på industriområdet som ger 
ökad påverkan på intilliggande bostadsområden.

Syftet med riskutredningen är att identifiera hur planförslaget kan påverkas 
av externa riskkällor och redovisa eventuellt riskreducerande åtgärder inom 
planområdet om så krävs. Planförslaget tar höjd för ett riskscenario där en 
kraftig brand utbryter i Hedin Bils huvudbyggnad genom att ställa krav på 
att ventilation ska kunna stängas av centralt i samtliga bostadsbyggnader 
och att det ska finnas entréer till bostäderna på sida som vänder sig bort från 
industrifastigheten, mot öst.

Utöver lagkrav om samråd och granskning med berörda sakägare vid 
standardförfarande enligt Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11, 12, 18 §§ har 
kommunen valt att även genomföra en utökad medborgardialog med närboende 
och studenter. Syftet med medborgardialogen har varit att samla in synpunkter 
och reflektioner på framtaget planförslag och framtagna markanvisningsförslag. 
Under medborgardialogen har berörda studerat föreslagen form och funktion 
av ut- och invändiga livsmiljöer; från placering av grönytor, utformning 
av byggnader till val av lägenhetsfördelning och programmering av sociala 
vistelseytor. 

Förslag om ny busshållplats noteras men är inget som kommer att regleras i 
föreliggande detaljplan.

Avsnittet ”Förutsättningar” och rubrik ”Detaljplaner” kompletteras med att 
beskriva att gällande detaljplan för Stadsägan 306 m.fl. medger en totalhöjd på 
+132 meter över nollplan inom kvartersmark.
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Sammanfattning
Till granskningen kommer planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning 
om planförslagets konsekvenser på dagvatten och risk för ras och skred längre 
nedströms i ravinen under avsnittet ”Planens konsekvenser”. Avsnittet ska 
även redovisa slutsatser av framtagen riskanalys under rubrik ”Riskanalys”. 
I avsnittet ”Planförslag” med rubrik ”Parkering” ska planbeskrivningen 
beskriva att rening av dagvattnet kan krävas om hårdgjorda parkeringsytor 
utförs. Planförslaget kommer även att kompletteras med att förtydliga planens 
konsekvenser på omkringliggnade bebyggelse med sol- och siktstudier. Avsnittet 
”Förutsättningar” och rubrik ”Detaljplaner” ska beskriva att gällande detaljplan 
för Stadsägan 306 m.fl. medger en totalhöjd på +132 meter över nollplan. 

Plankartan ska till granskningen ändra tidigare föreslagen 
utformningsbestämmelse ”ekallé” till ”allé” samt redovisa aktuella datum för 
”Fastighetsindelning” och ”Markkomplettering”. 

Inför granskning har följande utredningar framställts eller uppdaterats:

• Industribullerutredning, 2017-10-02

• PM Dagvatten (lokalt omhändertagande av dagvatten), 2019-02-19

• Översiktlig skyfallsanalys, 2019-03-22

• Granskning av geotekniskt PM, 2017-10-30 

• Granskning av dagvattenutredning, 2017-11-21

• Utformning- och gestaltningsförslag

Stadsbyggnadskontoret

Liselott Johansson  Mattias Bustos  
Planchef   Planarkitekt


