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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag har upprättats över fastigheten Götaland 5 med fl. 
Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet och beslutat att skicka ut 
planförslaget på samråd under tiden  29 november 2017 - 19 januari 2018. 
Samrådshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen, 
berörda förvaltningar och myndigheter samt berörda fastighetsägare. Ett 
allmänt samrådsmöte ägde rum 12 december 2017 på Västra Storgatan 16, 
Jönköping. 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. Tekniska nämnden  2018-02-20 
2. Telia Skanova   2017-11-30, ingen erinran 
3. E.ON Energidistribution AB 2017-12-24, ingen erinran 
4. Vattenfall Eldistribution AB 2017-12-20, ingen erinran 
5. Brf Slottskajen  2017-12-20 
6. Statens fastighetsverk   2017-12-22, ingen erinran 
7. Lantmäterimyndigheten 2017-12-27 
8. Cykelfrämjandet  2018-01-08 
9. Polisen, region öst  2018-01-08, ingen erinran 
10. Svenska kraftnät  2018-01-16, ingen erinran 
11. Länsstyrelsen  2018-01-18 
12. Miljö- och hälsoskyddsnämnen 2018-01-26

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. Tekniska nämnden

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för Götaland 5 
m.fl. som nu är ute för samråd. Planområdet är beläget väster om Munksjön 
och sträcker sig längs Hamngatan och omfattar vägområde, parkeringsplats 
och det gamla stationshuset. Kommunen äger delar om planområdet där 
exploatering ska ske.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny byggnad för Hovrätten 
ochKammarrätten samt bevara det gamla stationshuset genom ytterligare 
bevarandebestämmelser och ersätta befintliga parkeringsplatser med en ny 
mindre park (stationsparken) framför detta hus.

Exploatören dvs. Castellum (f.d Norrporten) har sedan byggnationen av 
Rättscentrum, via det exploateringsavtal som då tecknades mellan parterna, 
rätt till en option som säger att exploatören får köpa marken av kommunen för 
att kunna genomföra byggnationen ovan.
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Hamngatan & Stationsparken
Samrådshandlingen föreslår ägarförhållanden av Hamngatan genom en 
väglösning där norra delen av Hamngatan är kommunal gata och södra delen 
är kvartersmark. Denna lösning, samt andra alternativa ägarförhållanden, har 
diskuterats internt inom tekniska kontoret och med stadsbyggnadskontoret. 
Kontoren är gemensamt överens om att en gemensamhetsanläggning för hela 
Hamngatan bör bildas och att plankartan justeras och anpassas efter det, till 
granskningsskedet. Kommunen får då en andel i gemensamhetsanläggningen och 
kommande drift och underhåll av Hamngatan sköts av en samfällighetsförening 
med kommunal delaktighet i stället för i kommunal regi.

Planförslaget föreslår att en park (stationsparken) ska anläggas framför det gamla 
stationshuset som ett sätt att lyfta fram platsen och stationshusets historiska 
betydelse genom att bl.a. framhäva de spår som fanns på platsen sedan tidigare. 
Denna åtgärd finns med som en del i det beslut som kommunfullmäktige tog i 
december 2011 om förnyelse av Västra kajen.

TK (max) anser att en gemensamhetsanläggning som ägandeförhållande av 
Hamngatan är en bra lösning. Alternativt ser vi även förslaget med halva 
gatan som kommunal som möjlig om det kombineras med servitut för berörda 
fastighetsägare och kommunen. Avdelningen förordar ett anläggande av 
stationsparken som allmän plats eftersom detta skulle knyta ihop området med 
Bastionsparken och det skulle bli ett fint och miljömässigt trevligt komplement 
framför det gamla stationshuset. Dessutom har kontoret nu möjlighet att lösa 
förutsättningarna för ett genomförande av stationsparken på ett fördelaktigt sätt 
i samband med pågående förhandling om exploateringsavtalet med exploatören 
(Castellum). Marklösen förutsätts kunna göras utan ersättning och kommunen 
kan ta ut en exploateringsersättning för kostnaderna att bygga parken.

TK (gata) anser att det inte är lämpligt att göra halva Hamngatan kommunal 
dåman tror att det blir en osäkerhet gällande avgränsning samt skötsel och 
snöröjning. De styrker att en gemensamhetsanläggning, enligt ovan beskrivet, 
är en bättre lösning.

TK (park) anser att ytan för parkmark (stationsparken) är väldigt liten och det 
finns en risk att det inte blir en kvalitativ park. Det finns också ledningar m.m. 
i närheten att ta hänsyn till varför de skisser som finns framtagna inte går att 
genomföra fullt ut som från början var tänkt. TK (park) anser därför att ytan 
istället bör planläggas som kvartersmark alternativt torg.

Exploatören ansvarar för finansiering och utbyggnad av byggnation av 
Hovrätten och Kammarrätten medan kommunen finansierar anläggandet av 
stationsparken enligt ekonomisk uppgörelse i kommande exploateringsavtal för 
Götaland 5. I övrigt har tekniska kontoret inga synpunkter på upprättat förslag 
till samrådshandling för Götaland 5 m.fl.

Kommentar

I samrådet ansåg TK (max) att det fanns två varianter på ägandeförhållande 
för Hamngatan, gemensamhetsanläggning eller att halva Hamngatan blir 
kommunal. Nu har tekniska kontoret i samråd med exploatören kommit fram 
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till att norra delen av Hamngatan ska övergå från kvartersmark till kommunal 
gata.

TK (gata) hade synpunkter på osäkerheten gällande avgränsning, skötsel och 
snöröjning men nu har parterna gjort upp ansvaret och exploatören kommer 
fortsättningsvis att sköta hela Hamngatan men debitera kommunen för den 
delen som motsvarar kommunens kommande övertagande av norra delen av 
Hamngatan.

TK (park) ansåg att ytan för stationsparken är väldigt liten och att det finns en 
risk att det inte blir en kvalitativ park. Men TK (Max), SBK och exploatören 
är överens om att stationshusets historiska betydelse lyfts fram genom att 
kommunen bygger ut stationsparken och att ytan för stationsparken ska 
överlåtas till kommunen från exploatören. Parkens utformning kommer att 
undersökas vidare.

Ytan kommer planläggas som PARK likt Bastionsparken för enhetlig skötsel.

2. Telia Skanova

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 

Kommentar

Kommentaren har noterats och lagts in i planbeskrivningen. Nätstationens 
nya placering i förhållande till Skanovas ledningar har i samtal med Skanova 
godkänts.

3. E.ON Energidistribution AB

ingen erinran

4. Vattenfall Eldistribution AB

ingen erinran

5. Brf Slottskajen

Brf Slottskajen har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till detaljplan 
för Götaland 5. Yttrandet skall vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 
2018-01-19. 

Föreningen har tagit del av förslaget till detaljplan inklusive de bilder/skisser 
som ingår i förslaget. Föreningens bedömning är att byggnaden har en trevlig 
utformning. Fasader, fönster och färgsättning, såsom det presenteras i förslaget, 
är mycket tilltalande. Färgsättningen synes matcha föreningens fastighet på ett 
bra sätt och skapar harmoni kring Bastionparken.
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Byggnaden utformning
Den föreslagna fastigheten är dock hög i förhållande till föreningens fastighet. 
Föreningen önskar därför att fasaden på översta våningsplanet alternativt de 
två översta våningsplanen förskjuts ytterligare något söderut för att dämpa 
känslan av höjdskillnad mellan den nya fastigheten och föreningens fastighet. 
Detta minskar också skuggningen mot såväl Bastionparken som föreningens 
fastighet. Föreningen ser fram emot en fortsatt dialog om denna delen.

Genomförande
Under byggtiden av den nya fastigheten anser föreningen att Bastionsparken 
inte får användas för uppställning av arbetsbodar eller byggmaterial. Eftersom 
det i princip inte finns någon fri yta kring byggnationen kräver det en hög 
logistisk förmåga hos byggföretaget. Det förutsätts också att byggföretaget tar 
sedvanlig hänsyn till omgivningen under byggtiden och om/när det krävs i vissa 
situationer, samråder med föreningen.

Stationsparken 
Föreningen är positiv till förslaget om att bilplatserna utanför gamla 
hamnstationen tas bort och omändras till park och kopplas ihop med 
Bastionsparken. Det fanns en förhoppning att det skulle ske redan när 
Bastionsparken kom till.

Hamngatan 
Föreningen är mycket positiv till att kommunen i enlighet med förslaget tar 
över ansvaret för Hamngatan.

När föreningens medlemmar idag kör söderut på Hamngatan är det idag 
svårt att komma ut på Gjuterigatan eftersom den bara nås den via Vallgatan. 
Utfarten vid Gjuterigatan känns inte trafiksäker eftersom sikten åt vänster är 
otillräcklig.Föreningen föreslår en trafikomläggning så att trafiken söderut leds 
ut direkt via rondellen. 

Magnus ladulås plats 
Det som slutligen återstår för att hela området skall bli färdigställt är ytan 
norr om VätterHems fastighet. Det finns ju ett förslag om att den ytan skall bli 
parkmark innehållande bl a en vattenspegel. Föreningen önskar att kommunen 
påskyndar arbetet med att färdigställa denna yta enligt förslaget och inte 
kopplar det till frågan om ny bro över kanalen.

Kommentar

Byggnaden utformning
Kommunen har i samtal med Castellum (fastighetsägare) och FOJAB (arkitekt) 
samtalat kring hur byggnadens två övre våningar skulle kunna förändras så att 
den upplevs som mindre hög mot Brf Slottskajen och Bastionsparken. Alternativ 
om inskjutningar på olika sätt har diskuterats under hela hösten. Det visar sig 
dock svårt att göra några förändringar på det föreliggande förslagets utformning. 
Detta beror på att byggnadens användning som domstolsbyggnad ställer stora 
krav på säkerhet, brandskydd och logistik. Att byta plats på enskilda mötesrum, 
vilket är fallet om man vill åstadkomma indrag i byggnadens våningar, får 
stora konsekvenser för byggnadens helhetslösning. Med tanke på tomtens 
begränsningar i BTA har det under hela processen visat sig utmanande att få 
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in alla dessa funktioner som det ställts krav på. Detaljplanen kommer tillåta en 
total byggnadshöjd som motsvarar grannbyggnaden i söder. Byggnadens olika 
vinklade hörn och fasadens indrag inne på fastigheten bidrar till att  byggnaden 
upplevs som mindre påträngande mot Bastionsparken. 

Genomförande
Noteras och vidarebefordras till fastighetsägare och byggherre i samband med 
planens genomförande.

Hamngatan
Kommunen kommer endast ansvara för Hamngatans norra del, medan den 
södra delen som kopplas mot rondellen förblir i enskilt huvudmannaskap. Läs 
svar till Lantmäteriet ang. Hamngatan för mer information. Det finns idag inga 
planer på att göra det möjligt att ansluta till rondellen direkt från Hamngatan. 

Magnus Ladulås plats 
Denna yta är i framtiden fortsatt aktuell att iordningsställa. Det ligger dock 
utanför föreliggande planarbete. Synpunkten noteras.

6. Statens fastighetsverk (SVF)

ingen erinran

7. Lantmäterimyndigheten

Efter granskning av planförslaget lämnar lantmäterimyndigheten följande 
erinran:

Delar av planen som måste ändras.

- Grundkartan är gammal, från 2012. En grundkarta får ej vara äldre än 2 
månader.

I planbeskrivningen framgår att det finns en äldre plan från 1981 som berörs 
av den nya detaljplanen. Det finns även ytterligare två detaljplaner som berörs, 
från 2008 och 2012. Dessa bör framgå hur de berörs i planbeskrivningen.

- I planbeskrivningen framgår det att biltrafiken uppehåller sig på Hamngatan. 
Enligt plankartan ska endast den norra delen av Hamngatan utgöra allmän 
plats. Den allmänna platsen avslutas mitt i gatan i anslutning till kvartersmarken 
för kontor där Hamngatan fortsätter som enskild mark. En vändplats bör 
planeras in för allmän plats för att möjliggöra att trafiken kan vända på ett 
säkert sätt. Då den södra delen av Hamngatan utgörs av kvartersmark kan 
allmän trafik utestängas enligt gällande plan-förslag. Med hänsyn till att det 
framgår i planbeskrivningen om att biltrafik uppehåller sig på Hamngatan bör 
motivering framgå i planbeskrivningen till varför inte hela hamngatan utgörs 
av allmän plats.

- I planbeskrivningen under rubriken genomförande av detaljplanen 
-Avtalframgår det att ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen 
och exploatören. Enligt 4 kap. 33 § PBL ska det framgå i planbeskrivningen 



6

om ett exploateringsavtal avses upprättas med exploatören samt de 
huvudsakliga innehållen. Komunnen ska enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL, om 
avsikten är att ingå exploateringsavtal redovisa avtalets huvudsakliga innehåll 
liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av 
ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Enligt 5 kap. 15 § PBL ska 
lantmäterimyndigheten under samrådet ge råd om tillämpning av 6 kap. 40-42 
§§ PBL. 

En komplettering till planbeskrivningen bör ske då den text som har 
skrivits om avtalet är för generellt skriven. Kompletteringen behövs 
för att Lantmäterimyndigheten ska kunna göra en bedömning om hur 
exploateringsavtalet förhåller sig till 6 kap. 40-42 § PBL.

Delar av planen som bör förbättras.

- Figur 3 under fastighetsrättsliga konsekvenser innehåller mark som bådetillhör 
Väster 1:1 och Götaland 5. Bilden och texten överensstämmer inte med varandra 
varför denna del bör ses över.

- Bestämmelserna på området för stationshuset är svåra att utläsa då 
planområdesbestämmelserna överlappas med egenskapsbestämmelserna.

Kommentar

- Grundkartan har uppdaterats.

- Planbeskrivningen uppdateras med information om detaljplanerna från 2008 
och 2012 som även dem berörs av föreliggande detaljplaneförslag.

- Norra delen av Hamngatan kommer att bli kommunal gata för att säkerställa 
allmän tillgång till stationsparken. Den södra delen av hamngatan kommer 
att planläggas med z, markreservat för allmännyttig körtrafik. Detta då denna 
del av Hamngatan ligger på Götaland 5, och försörjer enbart denna fastighets 
byggnader. Det är då lämpligt att denna del av gatan fortsättningsvis planeras 
för enskilt huvudmannaskap. Ett sådant markreservat är ämnat att användas 
för kompletterande anläggningar för t.ex. passage mellan två allmänna platser. 
Med hänsyn till att Hamngatan norr om denna passage och rondellen söder om 
denna passage är allmänna platser, samt att gatan endast försörjer en fastighet, 
torde denna bestämmelse vara lämplig.

- Texten som berör avtalsfrågor har uppdaterats.

- Bilden som berör konsekvenser för fastigheterna har uppdateras.

- Läsbarheten för egenskapsbestämmelserna för stationshuset ses över.

8. Cykelfrämjandet

Möjlighet till cykelparkering
På sidan 5 finns noggranna beräkningar på antal bilparkeringsplatser som 
behövs och beskrivningar på hur dessa ska tillgodoses. Vad gäller cykelparkering 
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konstaterar man kort att den ”kan” anordnas i nya byggnadens källarplan. 
Cykelfrämjandet tycker det är märkligt att inte samma omsorg ges cykelparkering 
som bilparkering. Detta behöver förtydligas och förstärkas med ”ska” istället 
för ”kan”. Cykelfrämjandet anser även att det är viktigt att definiera kvalitet och 
inte bara kvantitet, dvs väderskyddat, tryggt, nära målpunkt min. Dessa krav 
samt krav på antal och placering av cykelparkeringsplatser finns väl beskrivet i 
Jönköpings cykelprogram, Program för parkering i Jönköpings kommun samt 
Parkeringstal för Jönköpings kommun och referenser till dessa bör läggas till 
detaljplanen. Till exempel står i Parkeringstal för Jönköpings kommun att för 
kontor ska minst 12 cykelplatser per 1000 m2 BTA anläggas varav minst 50 % 
av platserna ska vara i marknivå.

Ofärdigt stycke om cykel
På sidan 4 finns ett ofärdigt stycke om cykel som börjar med ”Befintliga cykel 
kommer att fortsatt vara tillgängligt norr och öster om detaljplaneområdet.” 
Oklart vad som menas, detta behöver skrivas om. Cykelfrämjandet tolkar dock 
detta som att framkomligheten för cykel inte kommer att försämras.

Felaktigt stycke om gång
På sidan 4 finns ett felaktigt stycke om gång, där beskrivs att gångstråket 
kommer att fortsätta vara ca 11 meter brett. Denna bredd inkluderar ett 
huvudcykelstråk vilket inte alls nämns i detaljplanen, detta anser vi behöver 
nämnas i detaljplanen. När vi läser detta stycke verkar det som att hela detta 
område kommer att ligga på spänt. Stämmer det? Om så är fallet krävs en 
analys om hur detta påverkar halkrisk och vinterväghållningen på gångstråket 
och ovan nämnda huvudcykelstråk.

Kommentar

Möjlighet till cykelparkering
Planbeskrivningen uppdateras med mer utförlig beskrivning av hur behovet av 
cykelparkering kan uppfylls.

Ofärdigt stycke om cykel
Planbeskrivningen har uppdateras med förtydligande. Förutsättningarna för 
cykel kommer i stort att vara oförändrade. För att den nya byggnaden ska 
vara tillgänglig från Brunnsgatan behöver trappor annordnas. Dessa trappor 
kommer att hamna på den yta som idag utgörs av grus och påverkar inte cykel- 
och gångmöjligheterna.

Felaktigt stycke om gång
Planbeskrivningen uppdateras. Syftet med textstycket i planbeskrivningen är att 
tydliggöra att dagens förutsättningar för gående och cyklister utmed kajen inte 
påverkas av föreliggande detaljplaneförslag.

9. Polisen, region öst

Ingen erinran

10. Svenska kraftnät

Ingen erinran
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11. Länsstyrelsen

Översvämningsrisk
Länsstyrelsen bedömer att kommunen inte tillräckligt beaktat planens 
lämplighet med avseende på risk för översvämning. Plankartan behöver tillföras 
en planbestämmelse om lägsta golvnivå, och bestämmelsen bör då utgå från 
nivån +90,3 möh. I behovsbedömningen nämns nivån + 90,2 möh.

Enligt planbeskrivningen kommer tekniska anläggningar för byggnaden 
att finnas i källarplanet, som ligger under +90,3 möh. Länsstyrelsen anser 
att tekniska anläggningar i det aktuella fallet måste placeras på ett sätt som 
säkerställer byggnadens samhällsviktiga funktion. Placering av teknikutrymmen 
i källarutrymmen bör därför undvikas med tanke på områdets känslighet för 
översvämning.

I planbeskrivningen står det att dagvattnet föreslås ledas från fastigheten 
ut till Munksjön utan rening på samma sätt som det gör idag. Det bör i 
planbeskrivningen förtydligas att dagvattnet ska kunna avrinna på markytan 
med självfall till sjön. För att motverka att vatten tränger in vid kraftiga regn 
bör kommunen i vidare arbete beakta placering av entréer, etc., i förhållande 
till markytan.

Kulturmiljö
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ambition att bevara och tillvarata 
stationsbyggnaden och den omkringliggande miljön.

Om fönster, dörrar eller andra byggnadsdetaljer är ursprungliga, så bör de 
ges en skyddsbestämmelse q. I annat fall bör k1-bestämmelsen formuleras 
så att fönsterform, indelning och proportioner inte får ändras och material 
ska vara lika ursprungligt material. Bestämmelsen k2 är för allmänt hållen 
och bör preciseras för att tydliggöra vilka karaktärsdrag det gäller. Detaljer i 
utformningen till exempel skorstenar, takfall och gavelpartier bör ges skydds- 
eller varsamhetsbestämmelser för att upprätthålla byggnadens karaktärsdrag.

Allmän plats
För att säkerställa allmänhetens möjlighet att använda Hamngatan genom hela 
området, bör även södra delen av gatan planläggas som allmän plats GATA.

Vattenverksamhet (Tillkommet per mailkonversation 2018-01-26)
Det kan krävas tillstånd (vattenverksamhet), om det är aktuellt att leda bort 
grundvatten under byggtiden. Detta gäller om enskilda eller allmänna intressen 
skadas. 

Kommentar

Översvämningsrisk
Byggnadens entréer hamnar på ca 91,45 möh, placerad i byggnadens nordvästra 
hörn. Eventuella höga dagvattenflöden torde följa Brunnsgatans förlängning 
med självrinning ner mot Munksjön utan att entrén påverkas. Byggnaden 
avses uppföras med källare. Teknisk anläggning kommer att tillåtas läggas i 
källarplanet. För att hindra översvämning till utrymmet där teknisk anläggning 
finns är det möjligt att vidta särskilda åtgärder, såsom att gjuta vattentätt. Ny 
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planbestämmelse b2 läggs till med formuleringen ”Känslig inredning, utrustning 
eller annan samhällsviktig infrastruktur ska placeras så att de ej skadas vid ett 
vattenstånd upp till +90,3m över angivet nollplan”.

Planbeskrivningen förtydligas med planerad entrénivå i förhållande till markytan 
med syfte att klarlägga förutsättningarna för översvämning.

Kulturmiljö
Ändrar bestämmelse k1 enligt Länsstyrelsens rekommendation. k2 tas bort och 
bevaransvärda detaljer (skorstenar) läggs till q1 istället. Kommunens bedömning 
är att dessa bestämmelser är tillräckliga för att bevara byggnadens utseende.

Allmän plats
Läs svar till Lantmäteriet ang. Hamngatan.

Vattenverksamhet (Tillkommet per mailkonversation 2018-01-26)
Tillståndprocessen är igång.

12. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar följande synpunkter över förslag 
till Detaljplan för ny kontorsbyggnad inom fastigheten Götaland 5, Jönköpings 
kommun:

- En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts. Undersökningen 
visar inte på föroreningar över gällande riktvärden. Dock kan det i området 
finnas slagg, kol och andra fyllnads rester. Påträffas en misstänkt förorening vid 
markarbeten, ska detta enl. 10 kap 11 § milj öbalken rapporteras till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden.

- Provtagning av grundvatten ska utföras för att bedöma hur grundvatten 
ska hanteras vid schaktning. Resultatet ska redovisas till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Krav kan komma att ställas på rening av grundvatten.

- Parkeringsytan där byggnaden kommer att uppföras är idag grusad och har en 
viss infiltrationskapacitet. Då hela ytan istället kommer att hårdgöras får man 
räkna med en ökad avrinning vilket bör tas hänsyn till. Sedumtak kan minska 
detta.

Kommentar

- Noteras.

- Utredning om tillstånd för vattenverksamhet och provtagning av grundvattnet 
pågår.

- Sedumtak planeras anläggas på byggnadens tak för att fördröja dagvatten. 
I samband med att park planeras anläggas framför gamla stationshuset torde 
även detta påverka dagvattenflödena positivt.
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Sammanfattning
Detaljplaneförslaget förses med ytterligare bestämmelser för att motverka 
översvämningsrisken in till byggnaden. Södra delen av hamngatan förses med 
z-bestämmelse, enligt befintlig detaljplan, för att säkerställa allmänhetens 
tillgång på ett sätt som är lämpligt i förhållande till områdets förutsättningar. 
Planbeskrivning uppdateras avseende förutsättningarna för cykeltrafik och 
parkering för bil och cykel. Planbestämmelser för Gamla Stationshuset har setts 
över enligt Länsstyrelsens rekommendation.

Utöver de förändringar som skett i samband med samrådsyttranden har planen 
även justerats ytterligare. Detaljplaneförslaget inbegriper nu även en nätstation. 
Kvartersmarken för byggnaden har utökats cirka 3 meter åt öst (innanför 
befintlig plantering) och cirka 2 meter åt norr (påverkar befintlig grusyta). 
Dessa justeringar hat tillkommit på grund av byggnadens behov att lösa 
platsens höjdskillnader. Planområdet har även fått utökad korsmark mot söder 
för att möjliggöra iordningsställande av väderskydd för cykelparkering. Delar 
av hamngatan har exkluderats från plankartan då ingen planteknisk förändring 
sker där.

Stadsbyggnadskontoret

 
Liselott Johansson  Martin Månsson 
Planchef   Planarkitekter


