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Detaljplan för bostäder 
på del av Vingpennan 1 m.fl. (etapp 4)
Kungsängen, Jönköpings kommun

Antagandehandling 
2020-04-01 

Dnr: 2019:241

Granskningsutlåtande
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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag upprättades över fastigheten Vingpennan 1 m.fl. 
Stadsbyggnadsnämnden informerades i ärendet och beslutade att skicka 
ut planförslaget på samråd under tiden 24 juni - 13 september 2013. 
Samrådshandlingarna skickades till Länsstyrelsen, berörda förvaltningar och 
myndigheter samt berörda fastighetsägare. Ett allmänt samrådsmöte ägde rum 
den 28 augusti 2013 i Birkagården, Birkagatan 12B Jönköping. Handlingarna 
fanns tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten. Informationen 
fanns dessutom tillgänglig på kommunens hemsida.

Hur granskningen har bedrivits
Efter samrådet justerades planhandlingarna. Stadsbyggnadsnämnden 
informerades i ärendet och beslutade att skicka ut planförslaget på granskning 
under tiden 6 februari - 27 februari 2020. Granskningshandlingarna skickades 
till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen samt de förvaltningar, myndigheter och 
berörda fastighetsägare som yttrade sig under samrådstiden. Handlingarna 
fanns även tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten och på 
kommunens hemsida.

Inkomna skrivelser
Vid granskningstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar 
inkommit. Nedan finns förteckning av inkomna yttranden.

1. Lantmäterimyndigheten  2020-02-13
2. Jönköpings Länstrafik  2020-02-19
3. Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-02-19
4.    2020-02-22
5. Tekniska kontoret   2020-02-26
6. Trafikverket    2020-02-26
7. Länsstyrelsen   2020-02-10, ingen erinran
8. Räddningstjänsten   2020-02-26, ingen erinran
9. Kommunstyrelsen   2020-03-03, 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. Lantmäterimyndigheten

Grundkartan
Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga 
detaljer i grundkartan saknas. I grundkartan saknas fastighetsbeteckning och 
delar av traktnamnen är ofullständigt. Det är viktigt att fastighetsbeteckningarna 
redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av planen att hitta respektive 
fastighet på plankartan.
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Planbeskrivningen
Under rubriken Förutsättningar/Tidigare ställningstagande/Detaljplan i 
planbeskrivningen framgår inte att det finns en fastighetsindelningsbestämmelse 
på fastigheten Vingpennan 1, antagen 1960-11-28 som tomtindelning, akt 
0680K-EIII978. Information om fastighetsindelningsbestämmelsen ska 
redovisas i planbeskrivningen.

Kommentar

Inför antagande kommer plankartan att kompletteras med en aktuell grundkarta 
vilket baseras på information om fastighetsindelning och markkomplettering. 
Textrad och traktnamn ”Vingpennan” beläget öster om planområdet kommer 
att justeras så att hela traktnamnet visas på plankartan. Information om 
fastighetsindelningsbestämmelsen redovisas i granskningsförslaget och 
planbeskrivningen under avsnittet ”Genomförande av detaljplanen” och 
underrubrik ”Fastighetsrättsliga frågor”.  

2. Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik tackar för de översända handlingarna och är positiva till 
byggnationen av bostäder sker i närhet till befintligt kollektivtrafikstråk. Om 
man pratar om förändrade gatubredder och/eller hinder så är vi måna om att 
detta inte påverkar kollektivtrafiken negativt med tanke på fordonsmöten utan 
att man kan låta kollektivtrafiken vara prioriterad gentemot övrig motorburen 
trafik i framtida lösningar för att verka för en attraktivitet i det kollektiva 
resvalet. Vi ser också positivt på att eventuella förändringar kring hållplatser 
kan innehålla attraktiv standard och säkra utformningar.

Kommentar

Närmsta avstånd mellan föreslagen planområdesgräns och Kungsängsvägen 
är 100 meter. Planförslaget medför därför ingen fysisk påverkan av varken 
befintliga gatubredder på Kungsängsvägen eller närliggande busshållplatser.

3. Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden påminner om vikten av att offentliga miljöer 
i samband med bostadsproduktion också tillgodoser möjligheter till 
goda livsvillkor. Miljöer som möjliggör möten mellan människor, som 
gemensamhetsytor utomhus och föreningslokaler är lika viktiga. Dessutom bör 
alla offentliga miljöer ha konstnärliga inslag som berikar vardagslivet för de 
boende.

Kommentar

Stadsbyggnadskontoret noterar kultur- och fritidsnämndens synpunkter som 
av allmän karaktär då dessa frågor berör utvecklingen för hela Kungsängen. 
Stadsbyggnadskontoret förtydligar att i tidigare planetapper har ytor inom 
stadsdelen avsatts för att möjliggöra utförande av olika offentliga miljöer 
förenlig med framtaget planprogramförslag vilket utgår ifrån en stadsdel med 
rutnätsstruktur. Föreliggande planförslag planlägger enbart för bostadsändamål 
inom ett kvarter och ianspråktar ingen allmän platsmark tidigare tänkt utgöra 
plats för offentliga miljöer.



3

4. 

I planbeskrivningen står kort om ambitioner med mobility management och 
att kommunen i avtal med byggherrar ska främja användande av bilpool. Jag 
hoppas att ni tar lärdom av hur det har blivit hittills på Kungsängen. Det känns 
inte som att man på allvar har jobbat för att det ska vara lätt och smidigt 
att leva utan egen bil. Den bilpool som finns innefattar en bil, som står gömd 
längst in i ett garage hos en av områdets bostadsrättsföreningar. Dessutom har 
marknadsföringen av bilpoolen praktiskt taget varit obefintlig. Föga förvånande 
är användandet lågt, en bil som kan bokas av flera hundra personer inger inte 
mycket trygghet när man är i behov av bil (det händer de flesta någon gång, 
vare sig man vill eller inte). Kort sagt vill jag säga, till kommunen såväl som 
exploatörerna: höj ambitionen! Några tips på vägen:

- Se till att exponera och marknadsföra ordentligt! Det kan vara mycket 
ekonomiskt fördelaktigt med bilpool om man har behov att använda bil max 
ett par gånger per vecka eller mer sällan. Om fler visste hur mycket de kunde 
spara så tror jag att situationen hade sett annorlunda ut.

- Se till att det finns fler poolbilar. Det behövs för att skapa trygghet i att man 
kan boka en bil när man behöver. Med fler bilar kan poolen också innehålla en 
flora av fordon som passar olika ändamål - olika räckvidd, mer lastutrymme, 
tillåtelse att köra med husdjur etc.

- Planera för mer dagbefolkning, så att området lever även på dagtid. Blanda 
in lite verksamheter/kontor som också kan utgöra marknadsunderlag för 
en bilpoolsaktör. För att tjänsterna ska leva på sikt krävs att de kan vara 
ekonomiskt hållbara. Mer dagbefolkning skulle också kunna vara positivt för 
andra befintliga och kommande verksamheter på området, såväl som att det 
kan bidra med trygghet och säkerhet dagtid. Jag inser att den här synpunkten 
kommer sent, när det redan är bestämt att detta kvarter ska vara enbart bostäder, 
men det kan vara desto mer relevant att ha med till nästa kvarter!

Kommentar

I samband med detaljplane- och markanvisningsprocessen informeras 
samtliga byggaktörer om kommunens parkeringsnorm formulerat i framtaget 
styrdokument ”Parkeringstal för Jönköpings kommun”. I detta styrdokument 
ställer kommunen ett lägsta krav på utförande av cykel- och bilparkeringar vid 
nybyggnation varav antalet är beroende av exploateringens omfattning och läge 
i kommunen. En byggaktör/fastighetsägare har möjlighet med bilaga ”Grön 
resplan” ansöka om en reduktion av antalet parkeringar i utbyte mot att denne 
avser genomföra åtgärder som syftar till att minska bilberoendet. En av dessa 
åtgärder kan vara tillskapandet av en bilpool.

Under detaljplaneprocessen utreds möjligheterna att inrymma antalet 
parkeringar inom varje enskild fastighet eller om så krävs på en annan fastighet 
varav sistnämnda kräver en särskild parkeringsutredning. Detaljplanen reglerar 
varken genomförande av parkeringar eller åtgärder kopplade till Grön resplan 
till exempel bilpooler. I bygglovsskedet kontrolleras att ett avtal träffas mellan 
bilpoolsleverantör och byggaktör/fastighetsägare. Ansvaret att exponera och 
marknadsföra bilpoolen åligger brukarna och leverantören. 
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Framtaget planförslag utgör den fjärde planetappen av Kungsängen vilket enbart 
medger plats för bostadsändamål. I tidigare planetapper medges byggrätt för en 
kombination av olika markanvändningar däribland centrumverksamhet, skola, 
omsorgsverksamhet och bostäder. Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten 
och beaktar detta till kommande planetapper på Kungsängen.

5. Tekniska kontoret

Nedan följer sammanställning av tekniska kontorets synpunkter på utställd 
granskningshandling för detaljplanen ”Detaljplan för del av Vingpennan I m.fl. 
(etapp 4) i Jönköpings kommun”:

På sid. 18 i planbeskrivningen står beskrivet hur offentliga torgplatser ska 
utformas, med ekar, perenner, häckar och klätterväxter. Detta känns inte relevant 
under rubriken Påverkan på naturmiljön, där istället den befintliga naturmiljön 
borde stå i fokus. Istället kan det tydligare beskrivas att parkområdet som lagts 
ut som buffertzon är för att ta hänsyn till ekarnas kronutbredning, och att 
naturreservatet utgör Natura 2000-område.

Under offentliga miljöer på sid. 25 beskrivs hur vattenträdgårdar ska ta omhand 
och rena dagvatten. Detta är något som inte fortlöpt under genomförandet av 
de tidigare etapperna (där de offentliga miljöerna planlagts). Dagvatten från 
gatumark leds ner i ledningssystemet och någon anvisad plats för vattenträdgård 
finns inte längre med. Denna del borde därför strykas för att inte skapa en 
förväntan på att detta ska tillskapas inom de offentliga platserna i området.

Kommentar

Planbeskrivningen har efter granskning kompletterats med att ta bort 
omnämningen av ekplatser under rubriken ”Påverkan på naturmiljön”.

I planbeskrivningen finns en sammanfattning av tidigare framtaget planprogram 
för Kungsängen med en redovisning av olika gestaltningsprinciper för struktur, 
bebyggelse, trafik och offentliga miljöer. Ett tidigare förslag var att anlägga 
så kallade flerfunktionella vattenträdgårdar med ett primärt syfte att fördröja 
dagvatten inom stadsdelen och sekundärt utgöra sociala mötesplatser med 
en utformning som tillför rekreativa och pedagogiska mervärden till den 
offentliga miljön. Även om ett genomförande av dessa vattenträdgårdar inte 
har fortlöpt under genomförandeskedet bedömer Stadsbyggnadskontoret att 
det är relevant att redovisa tidigare planprogramförslag och därmed förslag till 
dagvattenhantering samt förtydliga att en ny strategi för dagvattenhantering 
har tillämpats efter planprogrammets tillkomst. Den nya strategin utgår 
ifrån att maximalt fördröja 5-årsregn och vid intensivare nederbördstillfällen 
avledas direkt ned till Skrämmabäcken. Behovet av fördröjningsytor i form av 
vattenträdgårdar är därför inte längre relevant. Ett tillägg i textavsnittet på sidan 
25 tillkommer med en sidhänvisning till avsnittet ”Planförslag” och underrubrik 
”Dagvatten” för mer information om föreslagen dagvattenhantering på 
Kungsängen. 

5. Trafikverket

Trafikverket accepterar föreslagen detaljplan med följande påpekande. Aktuell 
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etapp omfattar ca 90 nya bostäder. Summeras samtliga etapper kommer totalt 
ca 500 bostäder att byggas, där Kungsängsskolan tidigare låg. Sannolikt 
innebär dessa byggnationer en sådan omfattning av tillkommande lokaltrafik 
att trafikplats Ekhagen överskrider kapacitetstaket. Trafikverket ser det därför 
angeläget att kapacitetshöjande åtgärder för nämnda trafikplats kan genomföras 
kommande år. Frågan kommer att aktualiseras i kommande dialogmöten med 
Trafikverket och Jönköpings kommun.

Kommentar

Stadsbyggnadskontoret noterar Trafikverkets synpunkt och hänvisar till 
pågående dialog mellan förvaltningen och Trafikverket om eventuella 
förbättringsåtgärder”. 

Sammanfattning
Planförslaget och specifikt plankartan har inför antagande kompletterats med 
att redovisa aktuell grundkarta med information om fastighetsindelning och 
markkomplettering. Textrad och traktnamn ”Vingpennan” beläget öster om 
planområdet  har justerats så att hela textraden är synlig på plankartan.

Planbeskrivningen har efter granskning kompletterats med att ta bort 
omnämningen av ekplatser under rubriken ”Påverkan på naturmiljön”. I avsnittet 
”Förutsättningar” och rubrik ”Planprogram” har textavsnittet förtydligats med 
en beskrivning av att tidigare förslag om vattenträdgårdar i planprogrammet 
inte längre är relevant med hänsyn till ny strategi för dagvattenhantering.

Inga synpunkter har inkommit på konsekvensbeskrivningen, som medför att 
kommunens ställningstagande om att det inte föreligger någon betydande 
miljöpåverkan bör omprövas, i den mening som miljöbalken åsyftar.

STADSBYGGNADSKONTORET

Liselott Johansson  Mattias Bustos

Planchef   Planarkitekt




