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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.

Hur granskningen har bedrivits
Efter samrådet justerades planhandlingarna. Stadsbyggnadsnämnden 
informerades i ärendet och beslutade att skicka ut planförslaget på granskning 
under tiden 30 april - 21 maj 2019. 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. Jönköpings Länstrafik   2019-05-08
2.    2019-05-17
3.     2019-05-17
4.  2019-05-20 
5.  2019-05-20
6. A6 Odlarförening    2019-05-21
7. Henriksbo Villaförening   2019-05-21
8. EON Energidistribution AB   2019-05-06, ingen erinran
9. Räddningstjänsten    2019-05-07, ingen erinran
10. Svenska Kraftnät    2019-05-14, ingen erinran
11. Lantmäterimyndigheten   2019-05-20, ingen erinran
12. Länsstyrelsen    2019-05-20, ingen erinran
13. Vattenfall Eldistribution   2019-05-20, ingen erinran
14. Polismyndigheten    2019-05-21, ingen erinran
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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. Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik tackar för de översända handlingarna.

Vi ser positivt på denna byggnation av bostäder men instämmer också i de 
angivelser som finns i detaljplanen om att det finns ett visst avstånd till 
närmsta hållplatsläge. Då riksväg 40 delvis agerar som en barriär så anser vi 
att det huvudsakliga resandet med kollektivtrafiken kommer att utgå ifrån 
A6-området. Det skulle förbättra tillgängligheten för området om Jönköpings 
kommun i dialog med oss undersöker möjligheterna till ett nytt hållplatsläge 
vid Bataljonsgatan.

Kommentar

Stadsbyggnadskontoret hänvisar förslag om nytt hållplatsläge vid Bataljonsgatan 
till den pågående dialog som sker mellan stadsbyggnadskontoret och Jönköpings 
Länstrafik.

2. 

Jag instämmer i de synpunkter samt det granskningsutlåtande som framförts av 
Henriksbo villaförening samt de kommentarer som de lämnat. Bifogar detta i 
bilaga 1. 

Dessutom har jag följande tillägg:

• Då utsikten från min fastighet kraftigt kommer att påverkas av bygget 
önskar jag att höjden på byggnaderna för studenter sänks med en våning.

• Koloniområdet bör innefattas i planarbetet och föreskrifter om ev. byggande 
av kolonistugor inrymmas. Området bör och kan lyftas. (typ Dalvik och 
Ekelundshov)

Kommentar

Stadsbyggnadskontoret hänvisar yttrandet till kommunens kommentar till 
Henriksbo Villaförening. En förutsättning under pågående planarbete och 
inbjudan till markanvisning har varit att begränsa bebyggelsens höjd till 
maximalt +148 meter över nollplan. Föreslagen höjdrestriktion har motiverats 
delvis i syfte för att begränsa antalet potentiella bostäder inom Västra Ekhagen 
samt att befintliga bostäder öster om planområdet inte ska påverkas negativt 
till följd av föreslagen byggnation vad gäller begränsad utsikt över staden och 
Vättern. Efter samrådsförslaget har byggnadshöjden begränsats till maximalt 
+147 meter över nollplan. Endast hisstrapphus, gemensamhetsutrymmen och 
tekniska installationer får överskrida angiven byggnadshöjd men ej överskrida en 
totalhöjd på +148 meter över nollplan. För mer information hänvisas yttrandet 
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till sida 25 och bild 16 i planbeskrivningen som redovisar hur föreslagen 
bebyggelse inte påverkar utsikten över centrala Jönköping och Vättern negativt.
Detaljplaneförslaget begränsar inte att husen utförs med kortsidor som riktas 
mot öst eller väst, däremot är det inte tillåtet att enkelsidiga lägenheter mot norr 
får uppföras enligt planbestämmelse v1. Syftet med planbestämmelsen är att 
säkerställa goda sol- och dagsljusförhållanden för enkelsidiga bostäder. 

3. 

Undertecknad som är nära boende till rubricerande detaljplan har en del 
synpunkter på byggandet av studentbostäder där.

• Byggnaderna, 4 våningar är alldeles för höga. De passar inte in i miljön. Det 
borde räcka med högst 3 våningar.

• Finns det underlag för så många studentlägenheter? Det byggs ju många 
sådana i Jönköping. Vad blir det av de lägenheter som ev. inte blir uthyrda?

• Fordonstrafiken kommer med stor sannolikhet att ökar markant på 
Tallörtsbacken, där trafiksituationen redan är ansträngd med ökad 
genomfartstrafik till riksväg 40.

Kommentar

Stadsbyggnadskontoret bedömer att föreslagen skalnivå är lämplig inom 
Västra Ekhagen. I framtagen studentbostadsanalys daterat september 2017 
konstaterades att antalet studenter ökar vid Jönköping University och att således 
finns ett nuvarande och framtida behov av fler studentbostäder. Behovet av fler 
studentbostäder anges även i gällande kommunala bostadsförsörjningsprogram 
2019-2024 med objektnummer A27. Fordonstrafiken kommer att öka med ca 
150 fordonsrörelser per dag. Mindre lägenheter/studentboenden har färre bilar 
per lägenhet.

4. 

Fördubbling av boende på Västra Ekhagen. 3 våningar är max tycker vi. Växthus 
och kolonilotter inom området stämmer inte överens med studentboende. Vilken 
student sköter om växter och odlingar vid lov och helger då de inte är där? 
Oroad för att tanken från er sida är annat boende än för studenter i framtiden. 

Plantering av Ek-allé är inte bra då det blir stora otympliga träd som kommer 
växa upp. Varför inte småträd eller buskage som skulle rama in området finare.

Trafiken kommer att öka. Om boendets parkeringsplatser blir avgiftsbelagda 
så betyder det att gator utanför våra villagator inom Henriksbo villaförening 
kommer att belastas och öka olyckor med lekande barn etc. Det är stora 
problem idag och vi har Henriksbo kolonilottsbesökare som måste använda sig 
av villagatan för att komma till sina kolonilotter.

Vi vill också till ”Kommentarer till vårt yttrande 2017-10-19” från Henriksbo 
Villaförening som vi tillhör.
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Kommentar

Stadsbyggnadskontoret bedömer att föreslagen skalnivå på 3-5 våningar är 
lämplig inom Västra Ekhagen.

Förslag om växthus och kolonilotter är inget som regleras med föreslagen 
detaljplan utan är en del av det vinnande markanvisningsförslaget. 

I samrådsförslaget preciseras att en allé beståendes av ekar ska planteras utmed 
befintlig gång- och cykelbana som sträcker sig väster om befintligt koloniområde. 
Efter samrådsförslaget har precisering av trädart utgått. Det är således möjligt 
att plantera ek eller andra typer av trädarter i ett senare skede. Lämplig trädart 
bedöms av Tekniska kontoret och berörd avdelning.

Fordonstrafiken kommer att öka med ca 150 fordonsrörelser per dag. Antal 
parkeringsplatser inom fastigheten bestäms av kommunens parkeringsnorm, 
däremot är inte avgifter för parkeringar något som regleras i detaljplanering. 
Kommunen arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhet och uppkommer sådan 
kommer detta att utredas.

Stadsbyggnadskontoret har redan bemött samrådsyttrandet från Henriksbo 
Villaförening daterat 2017-10-19 i framtagen samrådsredogörelse som är en 
del av granskningshandlingarna. Samrådsredogörelsen finns i sin helhet digitalt 
tillgänglig via www.jonkoping.se sökord Ekhagen 2:1. 

5. 

Undertecknade delar de synpunkter, som framkommer i bifogad bilaga från 
Henriksbo Villaförening.

Kommentar

Stadsbyggnadskontoret hänvisar yttrandet till kommunens kommentar till 
Henriksbo Villaförening, se sida 5.

6. A6 Odlarförening

Vi på A6 Odlarförening tackar för att vi får lämna synpunkter angående 
detaljplan för Ekhagen 2:1, i Ekhagen, Jönköpings kommun.

Vi på A6 Odlarförening ser positivt på en eventuell utveckling av området runt 
om A6 och iden om potentiella studentbostäder. Då Jönköping har en högskola så 
kommer fler studentbostäder onekligen bidra till att öka Jönköpings attraktivitet 
och det stödjer vi.Däremot är vi som har en kolonilott genom A6 Odlarförening 
på Ekhagen bekymrade huruvida detta kommer påverka vår odlarförening. Vi 
är många som har kolonilotter här och vill gärna se en fortsättning på det. Vi 
hoppas att en eventuell byggnation som utgår från detaljplanen för Ekhagen 2:1 
inte kommer på något sätt påverka vår plats här på Ekhagen.

Vi trivs alla här och vill gärna ha våra kolonilotter under kommande åren också. 
Vi kommer alla från olika bakgrunder och förutsättningar i livet och tar våra 
kolonilotter på största allvar och vi mår mycket bra av att ha en gräsplätt där 
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vi får odla och vara aktiva. Vi har alla pratat om detta och tycker samstämmigt 
att det finns en otrolig positiv påverkan på våra liv genom att ha möjligheten 
att träffas genom våra kolonilotter och odla tillsammans. Skulle några framtida 
byggnationsplaner i vårt område påverka våra kolonilotter, önskar vi gärna att 
man kan erbjuda oss en annan plats för att kunna träffas, ha en kolonilott och 
odla ihop. Detta bidrar trots allt till ett mer ekologiskt och hållbart liv, vilket 
borde vara allas strävan.

Kommentar

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra pågående 
markanvändning inom föreslaget planområde. Koloniområdet innefattas inte 
av planförslaget då det ligger utanför planområdet och påverkas således inte av 
föreslagen detaljplan. 

7. Henriksbo Villaförening

Vid föreningens årsmöte 2019-05-14 beslöts att synpunkter enligt bifogad 
sammanställning skulle framföras i frågan. Vi hoppas på gehör för dessa 
synpunkter.

Översiktsplanen föreskriver inte att all central byggbar mark skall utnyttjas 
maximalt. Man kan heller inte hänvisa till brist på studentboende i denna fråga.

Konsekvenserna av en detaljplaneändring för att skapa förutsättningar för att 
fördubbla Västra Ekhagens befolkning måste hanteras. Till exempel föreslås tre 
nya utfarter från området samtidigt som vi noterat en ökande genomfartstrafik 
upp mot riksväg 40. Ett övergångsställe för GC-vägen i öst måste komma 
till. Trafikfrågorna måste därför utredas betydligt noggrannare. Om boendets 
p-platser blir avgiftsbelagda risker vårt villaområde att belastas med parkerade 
bilar som ökar risken för olyckor med framför allt lekande barn. KVARSTÅR: 
TRAFIKFRÅGORNA MÅSTE UTREDAS!

Föreslagen allé av ekar bör ersättas med en häck mot boendets parkering, (gärna 
ek). Man undviker då billyktornas störande effekt. De boende slipper även en 
del insyn. Man markerar samtidigt att GC-vägen är en allmän yta som knyter 
ihop två allmänna parkytor. 

Kommentar

Stadsbyggnadskontoret bedömer att föreslagen exploateringsgrad är 
lämplig inom västra delarna av Ekhagen sett till områdets centrala läge och 
närhet till offentlig och kommersiell service. I föreslagen detaljplan anges ett 
flertal planbestämmelser vilket begränsar byggrättens exploateringsgrad;  
byggnadshöjd, begränsning i största möjlig byggnadsarea, prick- och korsmark. 
Utan dessa planbestämmelser vore det möjligt i ett senare bygglovsskede föreslå 
mer volymkrävande byggnadsvolymer både över marknivå och i höjdled. 

Tre utfarter från området är planerade. En kommer användas av avfall och 
andra transporter. De andra två är placerade med så god sikt som möjligt för 
att uppnå god trafiksäkerhet. Bedöms det finnas behov av övergångsställe 
eller passager så utreds detta i ett senare skede och är heller inget som kan 
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regleras med en detaljplan. Antal parkeringsplatser inom fastigheten bestäms 
av kommunens parkeringsnorm, däremot är inte avgifter för parkeringar något 
som styrs i planen. 

Förslag om allé utmed befintlig gång- och cykelväg öster om föreslagen byggrätt 
för bostäder syftar dels till att ersätta ianspråktagandet av trädbevuxen mark 
inom angiven byggrätt med plantering av nya träd. Vidare syftar den nya 
allén till att bidra till en ekologisk och rekreativ länk mellan ravinområdets 
trädbevuxna mark i söder med ekparken i norr. Enligt Boverkets allmänna råd 
(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan avsnitt 6.2 reglerar ”bestämmelser 
om utformning av allmän plats reglerar preciserat ändamål och utformning som 
ska eller kan finnas på den allmänna platsen.”. Om det vid ett senare skede 
uppstår ett behov av en häck med en ljusavskärmande egenskap omöjliggör 
detaljplanen inte en sådan plantering.

Befintlig gång- och cykelväg öster om föreslagen byggrätt för bostäder är 
belägen på högsta marknivå motsvarande 139,6 meter över nollplan. Befintliga 
bostäder öster om gång- och cykelvägen längs med Smultronvägen är belägen 
på en lägsta marknivå på +148 meter över nollplan. Med en nivåskillnad på 8,4 
meter 

Sammanfattning
Inga ändringar kommer att genomföras av planförslaget från tidigare 
granskningsförslag.

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
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