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Underlag för Planbesked

Planbesked
Den som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas,
upphävas eller förändras har rätt att begära ett planbesked. Detsamma gäller
om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras.
I begäran ska ändamålet med åtgärden framgå och en karta ska bifogas som
visar vilket område som berörs. Ansökan som gäller byggnadsverk ska även
innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det
kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter
eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller
sammanbyggda.
Beslut om planbesked ska lämnas av Stadbyggnadsnämnden inom fyra månader
från det att en fullständig ansökan kommit in till stadsbyggnadskontoret.
Vid positivt besked redovisas när planarbetet bedöms vara klart. Ett positivt
planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att
antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas. Vid negativt
planbesked redovisas skälen för detta.
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte möjligt
att överklaga.

Innehåll
Ansökan
Avsnittet ansökan innehåller enbart material som den sökande har lämnat och
bifogat i sin ansökan. Det är detta material som beskrivs och bedöms i ansnitten
Förutsättningar och Slutsats.

Förutsättningar
Stadsbyggnadskontorets beskrivning av ansökans förutsättningar utifrån
tidigare beslut, kommunala policys och platsspecifika egenskaper.

Slutsats
Stadbyggnadskontorets argument och motivering av förslag till beslut. Här kan
det även finnas riktlinjer och material inför ett eventuellt detaljplanearbete.

Förlag till beslut, process och tidplan.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut i Stadsbyggnadsnämnden. Vid förslag
till positivt beslut finns även en bedömning av när detaljplanearbetet är klart.
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Ansökan
Fastighetsbeteckning
Fastighet
Fågeln 13

Fastighetsägare
HSB Göta

Sökande
Företag
HSB Göta

Ansökan avser
Huvudsakligt syfte
Upprättande av ny detaljplan

Beskrivning
Nybyggnad av fyra flerbostadshus i fyra våningar innehållande 48 lägenheter
inkl. ett underliggande garage.

Bilagor
Vi kan komplettera med erforderliga handlingar vid behov samt översänder
riskanalys när den är klar.
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Förutsättningar
Tidigare ställningstagande
Översiktsplan 2002
Enligt översiktsplan från 2002 ligger området inom område för tätortsbebyggelse
vilket innebär mark som utnyttjas för bostäder, verksamheter, service,
grönområden och kommunikationer.

Digital översiktsplan 2016
Jönköpings kommun har antagit en ny översiktsplan som inte vunnit laga kraft
än vilket innebär att det fortfarande är översiktsplan 2002 som är gällande. I
digital översiktsplan 2016 ligger fastigheten Fågeln 13 inom bebyggelsezonen
tätort.

Bebyggelse - Bebyggelsezoner - Tätort
Riktlinjer för tätortszon
Planområdet ligger inom det område som i översiktsplanen är utpekats som
tätort

Tätortskarta

Översiktsplanen anger att tätortbebyggelse ska utvecklas genom förtätning och
omvandling av redan exploaterad mark. För att tillmötesgå människors olika
behov av blandade bostadstyper ska den blandade staden eftersträvas med
varierad bebyggelse och balans mellan bostäder, arbetsplatser och service.
För att uppnå god tillgänglighet och minska bilbehovet i tätorterna ska en hög
exploateringsgrad eftersträvas inom områden som ligger upp till 400 meter från
kollektivtrafikstråk. Exploateringsgraden kan vara något lägre inom områden
som har mellan 400 och 600 meter till ett kollektivtrafikstråk. Områden nära
centrumfunktion ska även de ha en hög exploateringsgrad. Lågt exploaterade
centrumområden bör få en högre exploateringsgrad för ett mer effektivt
utnyttjande. Kommunen är positiv till hög bebyggelse i centrala områden där
höga hus dels kan passa in i omgivningen och dels bidra till den stadsmässiga
karaktären, bli ett landmärke som ger identitet åt platsen och kan underlätta
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orienterbarheten i tätorten.

Hälsa & Säkerhet
Riktlinjer hälsa och säkerhet
Planområdet ligger inom område för farligt gods. Då planer finns på att bygga
närmare än 150 meter för transportled för farligt goda ska en riskbedömning
göras innan beslut om detaljplan fattas.

Farligt gods

Detaljplaner
Gällande detaljplan ”Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Fågeln
å Östra stadsdelen i Jönköping” från 1950 anger punktprickad mark,
sammanhängande bostäder i tre våningar och högsta byggnadshöjd 10,8 meter
inom det område som är tänkt för bebyggelse och underliggande garage.

Gällande detaljplan

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP)
Fastigheten är utpekad i kommunens bostadsförsörjningsprogram med
beteckningen A20. 50 bostadsrätter beräknas vara klara för byggstart år 2016.
Uppskattningen ugår från att ärendet endast kräver bygglov. Med upprättande
av detaljplan är 2017 ett mer troligt datum för byggstart.

Ålborg-åtagandena
2007 skrev Jönköpings kommun under Ålborg-åtagandena vilket innebär att
Jönköpings kommun ska arbeta för en hållbar stadsutveckling. Åtagandena
innebär att kommunen ska återanvända och revitalisera outnyttjade områden,
undvika stadsutbredning, motarbeta zonering och uppmuntra blandstad,
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bevara och vårda vårt urbana kulturarv, minska bilanvändandet, öka andelen
resor med kollektivtrafik- cykel och till fots, förbättra framkomligheten i
staden för cyklister och fotgängare. Sammantaget bedöms förslaget ligga i linje
med flera punkter i Ålborg-åtagandena.

Riksintressen
Området ligger inom korridor för den framtida Götalandsbanan/Europabanan

Övriga förutsättningar
Läge

Läge

Området är lokaliserat på Liljeholmen cirka 1 km från centrala Jönköping och
cirka 1 kilometer från A6-handelscentrum. Busshållsplats finns cirka 150 meter
från planområdet och på cirka 700 meters avstånd finns Rocksjöns tågstation.

Mark och vegetation
Planområdet utgörs idag av grusad parkeringsplats med sporadisk vegetation.

Markföroreningar
Fler fastigheter i närheten har hanterat kemikalier och farliga ämnen.
Flätan 12: Kemtvätt med lösningsmedel. Kan ha påverkan på aktuellt område
Flöjten 6: Skrothantering. Fogsvansen 9: Hetvattencentral. Kan ha hanterat olja
för uppvärmning. På den aktuella fastigheten Fågeln 13 fins ingen dokumenterad
industriell verksamhet som gör att man misstänker förorening.

Översvämning
Den aktuella fastigheten är lågt belägen i förhållande till Vättern. På angränsande
fastigheter Floran, Fisken och Flätan ligger grundvattennivån ca 1,5 meter under
markytan, enligt utredning som gjordes i samband med att dessa fastigheter
bebyggdes.
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Buller
Enligt den kommunala bullerkartläggningen från 2011 är stora delar av
fatigheten bullerstörd av bil- och järnvägtrafik. För att klara bullret krävs det
att lägenheterna är genomgående, det finns en tyst sida och en tyst uteplats om
en sådan ska anordnas. Kartorna visar ekvivalenta värden för väg och järnväg
samt fasad och frifältsvärden. Maximinivåerna för järnväg kan komma att bli
Bullerväg
betydligt högre än vad de ekvivalenta
värdena
visar.

Buller väg ekvivalent.

BullerOrange
- Järnväg60-65 dBa. Röd 65-70 dBa
Grön 50-55 dBa. Gul 55-60 dBa.
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Skala: 1:700

Redovisningen av fastighetsgränser och rättigheter varierar i lägesnoggrannhet och är inte juridiskt gällande. Lantmäterihandlingarnas beslut gäller.

Buller järnväg ekvivalent

Buller - sammanställd väg, tåg fasad
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Redovisningen av fastighetsgränser och rättigheter varierar i lägesnoggrannhet och är inte juridiskt gällande. Lantmäterihandlingarnas beslut gäller.

Buller
sammanvägning
ekvivalenta fasadvärden
för bil- och järnväg.
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Redovisningen av fastighetsgränser och rättigheter varierar i lägesnoggrannhet och är inte juridiskt gällande. Lantmäterihandlingarnas beslut gäller.
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Skala: 1:500

Områdets karaktär
Planområdet ligger i anslutning till ett område med flera utpekade kulturobjekt.
Våningsantal, byggandsår, stil och orientering av husen i närområdet och inom
zonen för kulturmiljö har måttlig till stor variation. Våningsantalet varierar från
två till fyra, med en del trevåningshus med inredd vind. Byggnadsår varierar
i området från 20-tal till 80-tal, vilket genererar en varierad stil i området
vad gäller färgsättning, taklutning, lägenhetsstorlekar, byggnadsorientering,
kvartersstruktur, parkeringslösningar och grönytor. I planområdets närområde
finns lekplats, restaurang, blomsterbutik och närlivsbutik.
Kultur

Kulturmiljö
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Redovisningen av fastighetsgränser och rättigheter varierar i lägesnoggrannhet och är inte juridiskt gällande. Lantmäterihandlingarnas beslut gäller.

Det finns kommunala va-ledningar i gatorna som omgärdar planområdet.

Ledningar
I gatorna runtomkring planområdet finns fjärrvärmeledningar.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Fågeln 13 omfattas av en fastighetsindelningsbestämmelse, 0680K-EIII129,
ursprungligen fastställd som tomtindelning 1932-11-15
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Slutsats
Närheten till kollektivtrafik, cykelvägar och tåg
Stomlinje 1 och 2 finns inom ca 150 meter från planområdet och cykelväg finns
i direkt anslutning till planområdet som leder till centrala Jönköping och A6området. På ca 700 meters avstånd finns rocksjöns tågstation med avgångar
in till centrala Jönköping och söder ut. Närheten till cykelvägar, buss och tåg
underlättar användandet av hållbara transportmedel och att välja bort bilen.

Hög exploateringsgrad
Projektet har hög exploatering med många lägenheter vilket innebär att
fler människor kan bo centralt i staden, vilket skapar bättre underlag för
kollektivtrafik, infrastruktur, service och näringsliv. Genom att förtäta redan
ianspråktagen mark sparas också värdefull åkermark och ytterligare utbreddning
av staden motverkas.

Närheten till Jönköpings centrum och A6
Närheten till Jönköpings centrum och A6-området innebär att det finns ett stort
utbud av service och butiker inom räckvidd. I närområdet finns lokala butiker
och service.

Buller
Byggherren har beställt en bullerutredning som initialt ska visa på att bullret
kan lösas. Bebyggelsens utformning och placering med hänsyn till bullret kan
justeras under detaljplanearbetet.

Farligt gods
Byggherren har beställt en riskutredning för farligt gods som initialt ska visa på
att riskerna med farligt gods kan minimeras med vissa åtgärder. Bebyggelsens
utformning och placering med hänsyn till farligt gods kan justeras under
detaljplanearbetet.

Kommande detaljplanearbete
I ett kommande detaljplanearbete behöver man tänka på följande:
Då planområdet är bullerpåverkat från bil- och järnväg behövs bullrets
fasadvärden utredas så att riktvärden uppnås. Planbestämmelser kan komma
att behöva detaljregleras för att säkerställa en bullersund bostadsmiljö, vilket
kan omfatta placering av bostadshus.
Planbestämmelser kan behöva utformas så att bebyggelse placeras och utformas
på ett sätt som är säkert i förhållande till järnvägen som transportled för farligt
gods.
Ambitionen är att ta fram detaljplanen med en ändring av detaljplan för att
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ärendet ska gå så snabbt som möjligt. För att möjliggöra sökt åtgärd behövs
våningsantalet höjas från 3 till 4 våningar och prickmark tas bort i plankartan.
Eventuell våningshöjd tas bort.
Den aktuella fastigheten är lågt belägen i förhållande till Vättern. Byggnader
bör planeras så att känslig utrustning och inredda ytor inte placeras under 90,3
m ö h (enligt RH 00) med anledning av risk för översvämning. Detta enligt
Jönköpings kommuns riktlinjer ”Förutsättningar och riktlinjer för anpassning
till klimatförändringar”.
Exploateringsavtal kan behöva träffas om exploateringen medför att kommunen
behöver utföra några åtgärder inom allmän platsmark. Avtalet måste i så fall ha
träffats mellan byggherren och kommunen innan detaljplanen antas.
Befintlig infrastruktur ska beaktas och ev. flytt av ledning bekostas av byggherre.
Ev. utbyggnad av elnät kan komma kräva behov av E-område för ny nätstation.
Utredningar som kan behöva göras under detaljplanen:
• Bullerutredning som uppfyller ”Förordningen om trafikbuller vid
bostadsbyggnader” SFS 2015:216
• Riskutredning om farligt gods på järnväg

10

Förslag till process och
tidplan
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om planbesked ska beviljas.
Processen för detaljplanen genomförs med ett standard planförfarande.

Förslag till tidplan
Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5 -2 år efter det att ett
detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan
för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen
samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram
Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas 2017.
Stadsbyggnadskontoret

Liselott Johansson				Carl Hermansson
Planchef					Planarkitekt
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