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SAMMANFATTNING
Kungsängsskolan är nedlagd och kommunen har beslutat att använda
området för bostäder, vilket kräver en ny detaljplan.
Planarbetet har föregåtts av parallella idéutredningar vars syfte var att få
svar på frågan hur området ska disponeras för att möjliggöra en relativt hög
täthet och samtidigt ta tillvara områdets förutsättningar. Området ska på ett
naturligt sätt kunna tomtindelas för fördelning till flera byggherrar med
skiftande resurser och för olika upplåtelseformer. Kommunen har höga
ambitioner vad gäller miljöfrågor och arkitektonisk utformning och vill se
alternativa och kreativa lösningar. Efter utvärdering har kommunen valt att
samarbeta med Alma arkitekter vid upprättandet av detaljplanen.
Planförslaget innebär att knappt 500 bostäder kan byggas jämte lokaler för
förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Avsikten är
att Mobility management och trähusbyggnation ska prövas inom hela eller
delar av planområdet.
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PLAN- OCH
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
HANDLINGAR
Planhandlingen utgörs av denna plan- och genomförandebeskrivning,
plankarta med planbestämmelser, illustrationsmaterial, fastighetsförteckning
samt en trämodell i skala 1:500.

BAKGRUND
Kungsängsskolan är nedlagd och kommunen har beslutat att använda
området för bostäder, vilket kräver en ny detaljplan.
Planarbetet har föregåtts av parallella idéutredningar vars syfte var att få
svar på frågan hur området ska disponeras för att möjliggöra en relativt hög
täthet och samtidigt ta tillvara områdets förutsättningar. Området ska på ett
naturligt sätt kunna tomtindelas för fördelning till flera byggherrar med
skiftande resurser och för olika upplåtelseformer. Kommunen har höga
ambitioner vad gäller miljöfrågor och arkitektonisk utformning och vill se
alternativa och kreativa lösningar.
Efter utvärdering har kommunen valt att samarbeta med Alma arkitekter vid
upprättandet av detaljplanen.
Planförslaget innebär att knappt 500 bostäder kan byggas jämte lokaler för
förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Avsikten är
att Mobility management och trähusbyggnation ska prövas inom hela eller
delar av planområdet.
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PLANDATA
PLANOMRÅDETS LÄGE
Området ligger ca 5 km öster om Jönköpings centrum i anslutning till
stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. I norr gränsar det till
Kungsängsvägen och järnvägen Falköping-Nässjö men omges i övrigt av
naturmark i anslutning till Bondbergets naturreservat.
På ca 0,5 km avstånd finns Österängens centrum med dagligvarubutik,
skola, kyrka, bibliotek mm. Inom 1-2 km radie finns dessutom Ekhagens
centrum och Öxnehaga centrum med liknande utbud. Till Huskvarna
centrum är avståndet ca 2 km och till A6 centrum ca 3 km.
Planområdet är ca 7.8 ha stort.

Översiktskarta

MARKÄGARFÖRHÅLLANDEN
Kommunen äger all mark inom planområdet och även merparten av
omkringliggande natur- och gatumark.

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB för planer och program) enligt PBL
5:18 och MB 6:11-18 skall upprättas om detaljplanens genomförande kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att klarlägga om planen kan
innebära en betydande miljöpåverkan behöver en s.k. behovsbedömning
göras.
Vi bedömer utifrån dagens värderingar och kunskapsnivå att planerade
förändringar inom planområdet endast täcker ett mindre område på lokal
nivå som sammantaget inte ger någon betydande påverkan på miljön.
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Därmed behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt
Miljöbalken upprättas.
Skälen till denna bedömning kan läsas under rubriken
Konsekvensbeskrivning.
Platsens förutsättningar
Området är till största delen planlagt för så kallat allmänt ändamål, en
beteckning som inte används längre, men som när planen fastställdes
innebar exempelvis skolverksamhet. Övriga delar av planområdet är
planlagt som park och gata. Den mark som kommer att exploateras för
bostäder är idag huvudsakligen en gräsyta som sluttar ner mot norr. Där
skolan legat finns rester av hårdgjorda ytor, men i övrigt är området öppet
förutom några enstaka lövträd, som saknar högt naturvärde.
Det finns inga kända nyckelbiotoper inom planområdet. Inga miljökvalitetsnormer kommer att överträdas.
Jönköpings läns museum har genomfört en arkeologisk utredning,
etapp 1 och 2. Sökschaktningen som genomfördes i samband med
utredningen resulterade i att boplatslämningar av förhistorisk karaktär
påträffades. Eftersom ingrepp inte kan undvikas föreslås vidare utredning
genom arkeologisk förundersökning.
Planområdet gränsar i söder, öster och väster till Bondbergets naturreservat
som också är Natura 2000-område. De träd som står nära gränsen kan därför
inte tas bort. Hänsyn skall därför tas till trädens höjd och kronutbredning
och den skugga de ger inom området.
Planens styrande egenskaper
Planområdet omfattar ca 7,8 ha. Planförslaget innebär att planområdet kan
bebyggas med ca knappt 500 bostäder fördelat på olika bostadstyper och
upplåtelseformer. Förutom bostäder planeras förskola och kommersiell
service, företrädesvis i områdets nordöstra del. Större delen av gatunätet
inom området planläggs som allmän plats.
Planens tänkbara effekter
En exploatering av området kommer främst att leda till att det nu öppna
landskapet förändras. Delar av den mark som idag är gräsytor övergår till att
bli bostadsbebyggelse med relativt tät exploatering. Jordmassor kommer att
omfördelas genom schaktning och utfyllnad inom bostadskvarteren och för
gatuutbyggnad. Närbelägna naturområden berörs endast marginellt eftersom
planförslaget utformats med syftet att upprätthålla ett skyddsavstånd mellan
bebyggelse och träd.
Genom en utbyggnad i enlighet med planförslaget ges knappt 500 hushåll
möjlighet till bosättning i ett naturnära läge, i en hälsosam miljö, och efter
Jönköpings förhållanden relativt nära stadens centrum.
Baserat på ett antagande att varje bostad alstrar fyra fordonsrörelser per dygn
beräknas trafiken, när hela planområdet är bebyggt med knappt 500
bostäder, öka med ca 2 000 fordon per dygn. Målsättningen är dock att inom
planområdet minimera användandet av egen bil genom medveten planering
för att underlätta transporter till fots, med cykel och kollektivtrafik.
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Särskilda platser i attraktiva lägen ska också avsättas för fordon ingående i
en bilpool.
Sammanvägd behovsbedömning
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms
innebära på miljön redovisas i detta avsnitt av planbeskrivningen.
Kommunen bedömer utifrån dagens värderingar och kunskapsnivå att, då
detta projekt endast täcker ett litet område på lokal nivå, det inte ger någon
betydande påverkan på miljön. Därmed behöver en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt Miljöbalken inte upprättas.
Vi har istället valt att integrera miljöfrågorna i detaljplaneprocessen genom
att beskriva relevanta problem i planbeskrivningen och dess effekter under
rubriken Konsekvensbeskrivning nedan. Den ordinarie detaljplaneprocessen
innebär att berörd allmänhet, föreningar och myndigheter får insyn och
påverkansmöjligheter vid flera tillfällen både i ett tidigt skede och senare.
Hur synpunkterna beaktas sammanfattas i ordinarie samrådsredogörelser och
utlåtanden. Vid detaljplaneprocessen är ambitionen att minimera projektets
negativa påverkan på miljön. Eventuella behov av skyddsåtgärder föreskrivs
som planbestämmelser eller i avtal.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2003-03-27,
behandlar inte planområdet annat än att det redovisas som pågående
markanvändning, vilket då var skolverksamhet.
UTBYGGNADSSTRATEGI
Kommunens utbyggnadsstrategi är en fördjupning av översiktsplanen som
syftar till att föreslå en utbyggnad för bostäder och verksamheter
om kommunen växer från 126 000 till 150 000 invånare.
Behovet är då 15 000 nya bostäder och mark för verksamheter som
motsvarar 10 000 nya arbetstillfällen. För att klara detta behov behöver
kommunen en strategi och en markberedskap. Strategin ska tillgodose det
långsiktiga utbyggnadsbehovet och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.
Enligt utbyggnadsstrategin ska nya utbyggnadsområden koncentreras till
platser där det finns kollektivtrafikstråk eller där sådana kan utvecklas.
Denna plats ligger intill stombusslinje 2 och föreslås därför som ett
förtätningsområde för bostäder.
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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Planområdet finns redovisat i kommunens förslag till bostadsförsörjningsprogram (KBFP) som omfattar år 2013-2017. Hela planområdet anges
kunna bebyggas med ca 330 bostäder som beräknas påbörjas innan år 2017.
GRÖNSTRUKTURPLAN
Kommunens grönstrukturplan, godkänd av kommunfullmäktige 2004-05-27,
behandlar bland annat Österängsravinens gröna stråk, som är ett parkområde
som delar bebyggelsen på Österängen. Stråket karaktäriseras av vattendraget
med dammar och vattenspeglar samt den frodiga lövskogsvegetationen.
Vattendraget utgör Skrämmabäckens ena biflöde. Stråket är sammankopplat
med Skrämmabäcken i norr och Bondbergets naturreservat i söder. En gångoch cykelväg följer stråket. Motorvägen bryter stråket, men det finns en
undergång. Österängsravinens gröna stråk är betydelsefullt för människors
möjligheter att förflytta sig från bostadsområdena till både Vätterstranden
och Bondbergets naturreservat. Det är också en värdefull naturmiljö med
goda betingelser för fåglar och småkryp i bäckens lummiga närmiljö.
Målsättning: Ett i huvudsak öppet parkstråk med gles lövskogsvegetation
utmed vattendraget.
Möjligheter till rekreation, lek, rofylldhet och genomgång ska finnas.
DETALJPLANER
Området är tidigare planlagt för allmänt ändamål, parkmark och gatumark.

Gällande detaljplaner och stadsplaner
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
NATUR OCH KULTUR
Mark och vegetation
Planområdet gränsar i söder, öster och väster till Bondbergets naturreservat
som också är Natura 2000-område. De träd som står nära gränsen kan därför
inte tas bort. Hänsyn skall därför tas till trädens höjd och kronutbredning
och den skugga de ger inom området. Träd och buskar inom planområdet
har inget högt naturvärde.

Planområdet från sydväst
Höghus i stadsdelen Österängen i bakgrunden

Marken lutar huvudsakligen mot norr och är delvis terrasserad i syfte att
åstadkomma plana ytor för skolans behov. Högsta punkten är ca +144 möh i
södra kanten och ca +127 möh i nordöstra hörnet vid gång- och
cykeltunnelns södra port.
Geoteknik
Översiktlig geoteknisk undersökning daterad 2011-04-15 har utförts av
BGK. Den visar att marken utgörs av finkornig jord, d.v.s. silt och lera, och
ger rekommendationer för grundläggning.
Arkeologi
Jönköpings läns museum har genomfört en arkeologisk utredning,
etapp 1 och 2. Inom utredningsområdet fanns inga forn- eller
kulturlämningar registrerade sedan tidigare. I närområdet finns dock såväl
ett flertal förhistoriska boplatslämningar som påträffade lösfynd.
Vid fältbesiktningen konstaterades dock att området hade topgrafiska
förutsättningar att kunna hysa boplatslämningar dolda under
mark. Sökschaktningen som genomfördes i samband med utredningen
resulterade i att boplatslämningar av förhistorisk karaktär
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påträffades. Lämningarna som består av tre härdar, tio stolphål och två
nedgrävningar har bedömts som fast fornlämning, vilken är skyddad enligt
lag. Eftersom ingrepp inte kan undvikas föreslås vidare utredning genom
arkeologisk förundersökning. Dess huvudsakliga målsättning är att få fram
fornlämningens art, utbredning och datering.
FRILUFTSLIV
Större delen av planområdet utgjordes innan skolan revs av skolområde dit
allmänheten inte hade tillträde. I västra delen finns en klippt gräsyta för
bollspel, som utnyttjas sporadiskt. Den största tillgången i närområdet är
troligen annars ädellövsskogen i väster och söder, som dock inte är
tillgänglig för alla på grund av terrängförhållanden och stängsel.
Någon kilometer åt sydost finns Öxnegården, en motionsanläggning där
även vandringsleden Södra Vätterleden passerar. Någon kilometer åt sydväst
finns Ekhagens IF bollplaner och ytterligare något längre åt sydväst finns
Järabacken, en skidbacke med lift.
Norr om planområdet nås Sannabadet och Rosenlundsbankarna via
Österängsravinen.

Gång- och cykelvägen vid gränsen mot naturreservatet i söder.
Vy mot öster
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Gång- och cykelväg mot stadsdelen Öxnehaga genom naturreservatet
Vy mot sydväst

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Kungsängsskolan är riven inklusive idrottshall. Vad som återstår är fragment
av hårdgjorda gång- och körytor.

FÖRSLAG TILL NY BEBYGGELSE
Stadsbyggnadsidé
Kvarterstrukturen bildar gaturum och torg som skapar trevliga mötesplatser
för stadsdelens alla invånare. Skalan och utformningen på bebyggelsen ska
ge tydliga revir för de boende att sätta egna märken, samt kontakter mellan
både de människor och djur som trivs i staden. Stadsdelen binds samman
med omgivningen via Kungsängsvägen och de gång-och cykelstråk som
passerar området redan idag. Den nya stadsdelen växer samman med
omgivningen och blir en naturlig miljö mellan natur och stad.
Planförslaget
Kvartersstrukturen med sina byggnader formas i nord-sydlig riktning för att
ge möjlighet till utsikt och förstärka lutningen mot Vättern samtidigt som
den drar in naturen och öppnar upp mot eklandskapet i söder. Naturen
skapar tydliga kvaliteter för boendemiljön och blir tillgängligare för alla.
Tydliga kvarter formas med väl definierade gaturum och platsbildningar i
småskaliga mått. Detta ger ett bra mikroklimat och trevliga mötesplatser.
Tydliga gränser ska finnas mellan offentliga rum och de halvprivata
respektive privata tomter.
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Situationsplan (Alma arkitekter)

Mot Kungsängsvägen skyddar en sammanhängande lite högre bebyggelse
området mot buller samtidigt som det avgränsar stadsdelen mot norr. De
befintliga björkarna vid Kungsängsvägen kan sparas och nya planteras.

Vy från nordost (Alma arkitekter)

Vy från nordväst
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Vy från väster

Vy från öster

Kungsängsvägen utformas för kontrollerat körbeteende med trädplanteringar
på ömse sidor och angöringsfickor mor bostadshusen.
Entrégatorna in i området annonseras genom husens utformning, hushöjd
och utkragande byggnadsdelar. Balkonger med glasad sida skärmar av
buller för lägenheter i hörnhusen vid Kungsängsvägen.
Bebyggelsens höjd och placering utformas för utsikten mot norr. Högre hus i
4-6 våningar föreslås i den norra delen och lägre hus i 2-3 våningar upp mot
skogen i söder.
Bergen längs Vätterns östra dramatiska strand ligger i fokus för parken i den
östra delen.
Inom stadsdelen ges utrymme för ”ekplatser”, mindre torgbildningar med en
central ek som vårdträd. I de större stadsrummen skapar små trädgrupper
avgränsningar, bra mikroklimat och lä för nordliga vindar.
Östra stadsrummet, parken/torget mellan ”stora eken” och centrumhuset
vid busshållplatsen, är en plats med terrasserat vatten, en vattenträdgård med
plats för umgänge och lek. I söder på högsta punkten står den befintliga fina
gamla eken. Under denna ek som är ett stadsdelens smycke, kan man sitta
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och spana ut över Vätterns dramatiska strandlinje och bergen i öster
samtidigt som livet nedanför på torget pågår.

Östra stadsrummet med stora eken i söder och centrumhuset i norr
(Alma arkitekter)

Stadsrummet avgränsas i norr med centrumhuset, en tydlig märkesbyggnad,
ett särpräglat bostadshus i 4- 11 våningar med gemensamma lokaler, sociala
träffpunkter/verksamheter i sin bottenvåning. Bottenvåningen mot torget kan
vara en större matbutik. Lokalerna ligger även i souterrängvåningen mot
norr där hållplatsen ligger. Detta ger huset en befolkad sida i gatuplanet
också mot Kungsängsvägen. I anslutning till centrumhuset på södersidan
formas ett entrétorg till butik och/eller verksamheter och ett torg för
marknad och andra festligheter i stadsdelen.
I torgets nordöstra del leder ett stråk ner mot en terrasserad plats där
busshållplatsen finns och lite längre ner möter Österängsravinen och bäcken
med sitt g/c-stråk.
På torgets nordöstra sida föreslås i norr ett trygghetsboende och söder om
detta en förskola med c:a 120 barn.
Husen runt parken/torget ligger alla i samma liv mot platsen så att de bildar
ett starkt format stadsrum. Entréburspråk kan göras på förgårdsmark för att
passa entréer mot gatans nivå.
Kring hela torget ges möjligheter till olika icke störande verksamheter i
bottenvåningarna.
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Trygghetsboendet och centrumhuset sett från norr (Alma arkitekter)

Förskolan som ligger vid östra torget är enkel att nå med angöring. Det är
en vinkelbyggnad i två våningar med fasaden mot torget i liv med
kringliggande byggnader. Förskolan har sin gård i anslutning till
naturområdet och direkt mot det g/c-stråk som går rakt in i naturreservatet.

Förslag till förskolebyggnad (Alma arkitekter)

Dalgången i nordost är under utredning för att öppnas upp så att
Kungsängsvägen, Birger Jarlsgatan och järnvägen utformas till broar över
Österängsravinen. Den långa idag otrygga undergången bör omformas till ett
ljust, eventuellt vattenkantat, gång- och cykelstråk längs ravinen.
Parkgatan i väster. Gatan är bred och har en grön karaktär med en väl
utformad vattenkanal som görs så att den är fin även i uttorkat skick.
Angöringsplatser och parkeringar kantar gatan.
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Dagvattnet synliggörs och lyfts fram som dammar på gårdar och kanaler i
stråk och gator. På torgbildningarna ordnas fördröjningsdammar, slussar
med vatten och lek. Kanaler och dammar utformas så att de är vackra även i
uttorkat skick.
Gårdarna i kvarterstrukturen bildar gemensamma halvprivata bilfria
lummiga inre rum som ger utrymme för offentligt- halvprivat- privat.
Markbehandlingen ska vara omsorgsfull och tydliga gränser ska skapas. Väl
avgränsade uteplatser föreslås till marklägenheterna. På gårdarna ska finnas
intima vrår med träd och spaljéer och vatten. Portar in på gårdarna förstärker
gränserna mot de offentliga gaturummen samtidigt som det ger möjligheter
att röra sig genom kvarteren. De stora gårdarna ger plats för odling. Synligt
omhändertagandet av dagvattnet berikar miljön även här. Bra mikroklimat
ska eftersträvas.
Gatusektioner och gator utformas för ett kontrollerat körbeteende för att
underlätta för gående och ge en trevlig boendemiljö.
Parkering för cyklar anordnas dels i suterrängvåning mot Kungsängsvägen,
dels i separata cykelhus på gårdarna. Parkering för bilar sker antingen i
garage under husen eller i carportar. Varje kvarter har sin egen parkering.
Besöksparkering och angöring sker på gatorna.
Markparkering på allmänna platser utformas med omsorg så att man ”tar
parkeringsplatsen med sig” när man åker.
Bilpool föreslås på parkeringen vid förskolan.
Hustyper
Husen är i 2-6 våningar och ligger i liv med varandra mot gatan. De varieras
i utformning inom de föreslagna hushöjderna.
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Utmed Kungsängsvägen föreslås en kungsvåning, en indragen takvåning, för
att ge husen karaktär och en extra våning med terrasser, sol och utsikt. För
att klara buller från norr så har dessa hus lägenheter med minst hälften av
boningsrummen in mot den tysta gårdssidan.
Vid det östra torget bör bottenvåningen ha en högre våningshöjd för att
kunna erbjuda bra lokaler.
Bostäder i bottenvåningen på flerbostadshusen ligger minst 70 cm över
gatans nivå för att begränsa insyn.
I den södra delen där husen ligger under ekarnas kronor anges
tvåvåningshus. Dessa kan vara mindre fyrfamiljshus kring ett trapphus eller
radhus med inbyggt garage. Husen kan förses med inredd vind. Vid radhus
med egen parkering ska parkeringsplatserna vara indragna under husen för
att inte bilarna ska dominera i gaturummet.

Vy mot söder mot naturreservatet (Alma arkitekter)

Byggnaderna föreslås ha en stramare sida mot gatan och en mer upplöst sida
med burspråk, balkonger och terrasser in mot gården. Burspråk bör även
berika fasaden mot Kungsängsvägen. Burspråk är önskvärda på fasader för
att öka lägenheternas kvalité och möjlighet till utblickar.
Bostadshusen bör huvudsakligen ha genomgående lägenheter för att ta vara
på ljus och utsikt i flera riktningar och för att få trevliga rumssamband.
Trapphusen föreslås ljusa och genomgående för god kontakt mot både gård
och gata.
Vindar kan med fördel inredas och förses med takkupor.
Samtliga hus ska så långt det är möjligt byggas i en byggnadsteknik med trä
både i konstruktion och i uttryck. Detta ger husen karaktär och stadsdelen en
egen identitet. Synliga elementskarvar bör undvikas.
Detaljer och material får och bör varieras. Trähuskaraktär eftersträvas.
Sockelvåningen i flerbostadshus mot torg och platser markeras.
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Entréer ska placeras mot gator och platser. De ska vara välkomnande och
omsorgsfullt utformade samt genomgående för god kontakt med gården.
Entréburspråk får ordnas för passning mot gatunivån.
Tak och taklandskap ska utformas med omsorg och vara av varierande
karaktär. Principer för takutformning redovisas nedan.

Carportar/garage och komplementbyggnader utformas av trä med fasader av
varierad träpanel och gröna tak av sedum eller liknande.
Färgsättning inom området ska varieras trapphusvis och kulörerna ska vara
väl avstämda med varandra och med naturen omkring.
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SEKTIONER
På följande sidor redovisas sex sektioner genom planområdet. Vissa fasader
redovisas också. Slutlig utformning av fasader avgörs dock i bygglovskedet
och styrs inte i detaljplanen.
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SKYDDSRUM
Planområdet ligger utanför område med krav på skyddsrum.
FRIYTOR
Lek och rekreation
Områdets närhet till uppvuxen skog ger goda möjligheter för lite större barn
att kunna leka utomhus i naturen. Inom cykelavstånd finns flera motionsoch idrottsanläggningar såväl som badplats.
GATOR OCH TRAFIK
Gatunät
Kungsängsvägen är idag utformad som en landsväg, vilket inbjuder till höga
hastigheter. Vägen föreslås få en utformning för kontrollerat körbeteende.
Smalare körbana, cykelväg och innanför detta mot bostadshusen en separat
gångbana på kvartersmark.
Gatusektioner och gator inom planområdet utformas för ett kontrollerat
körbeteende för att underlätta för gående och ge en trevlig boendemiljö.
Gatorna inom området kantas av angöringsfickor mellan träd.
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Gång- och cykelnät
Längs Kungsängsvägen planeras en gång- och cykelväg att anläggas. Mot
Ekhagen, Öxnehaga och Österängen finns redan separata gång- och
cykelvägar utbyggda.

Tunneln under Kungsängsvägen, järnvägen och Birger Jarlsgatan kan dock
upplevas som otrygg och bör därför antingen ersättas av separata broar, eller
på annat sätt öppnas upp.

Tunnelns norra port
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Tunneln med trappor upp mot busshållplatserna

Parkering
Varje kvarter har sin parkering inom kvartersmarken. Kvarteren i norr längs
Kungsängsvägen har parkering i garage under husen c:a 1.0 pl/lgh medan
övriga kvarter har parkering i form av carport med sedumtak 1,0 pl/lgh.
Övrig parkering ligger på gatumark. Markparkering på allmänna platser
utformas med omsorg så att man ”tar parkeringsplatsen med sig när man
åker”.
Bilpool föreslås i anslutning till centrumhuset. Samfälligheter kan bildas
kring garagen.
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Kollektivtrafik
I syfte att öka kollektivtrafikresandet och få en minskad miljöpåverkan har
kommunen tagit fram ett handlingsprogram för kollektivtrafiken inom
ramen för stadsbyggnadsvisionen. Här beskrivs hur kollektivtrafiken kan
utvecklas. En ny stomlinje 4 från Huskvarna centrum via Österängen
centrum, Ryhov och centrala Jönköping till Bankeryd planeras.

Stomlinjer och lokala linjer i planområdets närhet 2013

Troligen påverkas planområdet endast marginellt eftersom stomlinje 2 redan
passerar området längs Kungsängsvägen med en hållplats nära det
föreslagna centrumhuset. Eventuellt kommer hållplatsen att rustas upp med
bl.a. nya väderskydd.

Befintlig hållplats vid Kungsängsvägen
Vy mot väster
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Avståndet till närmaste järnvägsstation är drygt 1 km, varför ytterligare en
hållplats för pendeltåg inte bedöms som realistisk, trots närheten till spåren
och goda möjligheter att anlägga en plattform.

Linjekarta Västtrafik

Linjekarta Krösatåg

Linjekarta Östgötapendeln
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Vatten och spillvatten kan anslutas till kommunala ledningar i
Kungsängsvägen. Inom området finns inga viktiga ledningar att ta hänsyn
till.
Dagvatten
Jönköpings kommuns dagvattenpolicy anger hur dagvatten inom planlagda,
bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och privat mark. Mål
och åtgärder ska beaktas i nybyggnation samt vid ombyggnader och underhåll utifrån gällande lagstiftning och så långt som det är tekniskt, ekonomiskt och juridiskt möjligt. I befintliga områden får anpassningar göras till
rådande förhållanden.
Policyn ska vara vägledande i plan- och bygglovhanteringen och beaktas
allmänt i förvaltningarnas arbete. Till policyn är dokumentet ”Handlingsplan
för dagvatten” knutet. Handlingsplanen innehåller riktlinjer för hur arbetet
med dagvatten ska bedrivas i Jönköpings kommun och ska vara ett levande
dokument som uppdateras varefter nya kunskaper erhålls.
Transformatorstation
En fristående nätstation behövs inom planområdet. Detta innebär ett behov
av en tomt med en yta av ca 10 x10 m. En sådan tomt har lokaliserats inom
kvarter H centralt i området.
Avfall
Byggnader och lägenheter ska utformas så att källsortering underlättas enligt
ny norm för sortering i flera fraktioner.
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Uppvärmning
Kommunen verkar för att alla nybyggda hus skall vara lågenergihus, dvs
med lägre effektförbrukning/m2 än vad gällande normer i BBR anger. Husen
får dessutom gärna utformas med särskild miljöhänsyn i vid bemärkelse som
präglar valet av lösningar och sunda byggmaterial i byggnaden.
Uppvärmning ska ske med förnyelsebara energikällor och värmeväxlare
eftersträvas. För flexibilitet i framtiden bör systemen vara vatten- eller
luftburna.
Det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärme via befintliga ledningar.
STÖRNINGAR
Buller
Området gränsar i norr till Kungsängsvägen. Trafikmängden är här ca 6 200
fordon/dygn (uppmätt 2010) varav 7 procent är tung trafik. Stomlinje 2
passerar med hållplats i områdets nordöstra del.
Järnvägen Nässjö - Falköping ligger 25-40 m norr om Kungsängsvägen. Här
passerar i medeltal ca 75 persontåg och ca 15 godståg per dygn.
En trafikbullerutredning daterad 2011-04-04 har utförts av Soundcon AB.
Den västra delen av området påverkas mindre av trafikbullret, bland annat
för att järnvägen här går i skärning. Åtgärderna som har beräknats är dels ett
plank utmed järnvägen i öster, dels en vall utmed Kungsängsvägen i väster.
Utredningen bifogas.
Genom bebyggelsens disposition i kombination med genomgående
lägenheter mot Kungsängsvägen i norr kan bullerskyddad uteplats och
vädringsmöjlighet mot tyst sida åstadkommas.
RISKER
Farligt gods
Statistik visar att under senaste året passerade ca 3696 godståg på järnvägen
norr om planområdet vid Vingpennan 1. Av dessa var 2,2 % lastade med
farligt gods. Trafikflödet med farligt gods är därmed relativt begränsad.
Detta kan dock snabbt förändras varför hänsyn till riskerna måste tas vid
planeringen av bostadsområdet eftersom en olycka med farligt gods kan ge
allvarliga konsekvenser för omgivningen. Även direkt påverkan av en
urspårning från tåg, med eller utan farligt gods, måste beaktas.
Bilden på nästa sida visar att olika verksamheter är lämplig på olika avstånd
från farligt godsleden, t.ex. så kan marken närmast leden användas till
parkering medan bostäder bör ha ett visst skyddsavstånd.
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Bild från ”Riskhantering i Planprocessen” som visar zonindelning för
riskhanteringsavstånd. Beroende på hur nära transportleden ligger är olika
markanvändning lämplig. Källa: Länsstyrelserna i Stockholm, Västra
Götaland och Skåne.

Det som avses med bilden är att när något byggs inom 150 m från en farligt
gods led bör riskerna på något sätt bedömas medan längre avstånd än så
medger byggande utan hänsyn till farligt godsleden. Mer detaljerad
information om lämpliga avstånd finns i bl.a. ”Riktlinjer för riskhänsyn i
samhällsplaneringen” som Länsstyrelsen i Skåne län har givit ut (2007:6).
När det finns behov av att bygga på kortare avstånd, vilket är fallet vid
Vingpennan, bör riskerna bedömas och lämpliga åtgärder vidtas för att
minska konsekvenserna av en olycka. Åtgärder måste göras på planerad
bebyggelse eftersom kommunen inte kan reglera trafiken på järnvägen.
Exempel på åtgärder kan vara:
• Centralt avstängningsbar ventilation
• Tändskyddad beklädnad på fasad
• Fysiska barriärer t.ex. vallar, murar, stabila byggnader (garage och
liknande)
• Diken som medför att vätskor inte rinner mot byggnader
• Utrymningsmöjligheter från byggnader på motsatt sida järnvägen
Omständigheterna är mest kritiska i östra delen av området där järnvägen
går ungefär i marknivå medan västra sträckan vid området går under
marknivå vilket medför betydligt bättre förhållanden sett ur risksynpunkt.
Det medför att mer åtgärder alternativt större skyddsavstånd är nödvändigt i
de östra delarna.
Banverket och Räddningsverket (nuvarande MSB) har givit ut rapporten
”Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner” vilken bl.a. ger förslag på fler
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åtgärder som kan vara lämpliga vid planering av bostadsområde nära
järnväg.
Brand- och utrymningssäkerhet
Byggnader med 3 eller fler våningsplan (BR 1 byggnader) med träfasad
och/eller trästomme kommer att förses med bostadssprinkler.
Alla byggnader skall vara lätt tillgängliga med räddningstjänstens fordon.
Avståndet mellan räddningsfordonets uppställningsplats och byggnadens
angreppspunkt bör understiga 50 m. Det förutsätts att varje dörr i fasad är en
angreppspunkt.

Brandvatten skall anordnas enligt gällande VAV-norm. Avståndet mellan
brandpost och angreppspunkt bör understiga 100 meter.
Insatstiden till området är under 10 minuter vilket medför att
räddningstjänsten kan medverka vid utrymning från byggnader.
Där utrymning ska ske med hjälp av räddningstjänstens maskinstege eller
hävare, bör avståndet från gatan, räddningsvägen eller uppställningsplats
vara högst 9 meter. Räddningsväg och uppställningsplats bör utformas vad
avser exempelvis fri höjd, marklutning, bredd, svängradie och bärighet så att
räddningstjänstens större fordon kan ta sig fram (enligt räddningstjänstens
PM). Bärigheten bör motsvara gatunätets, vilket t.ex. kan bli aktuellt på
gårdarna ovanpå garaget.
Där räddningstjänstens bärbara stege skall användas som alternativ
utrymningsväg ska fönster eller balkong vara nåbar till varje lägenhet och
avståndet mellan marken och balkongen får inte överstiga 11 meter. Utanför
fönster där bärbar stege är tänkt att användas bör marken vara anpassad för
utrymning.
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Alternativt krävs andra brandtekniska lösningar t.ex. brandsäkra trapphus så
kallade TR2- trapphus.
Ras och skred
Skrämmabäckens ravin passerar inom naturreservatet öster om planområdet.
Särskild uppmärksamhet bör ges risken för erosion och slamströmmar, vilka
främst kan påverka gång- och cykelvägen i planområdets periferi.

KONSEKVENSBESKRIVNING
BEHOVSBEDÖMNING
Genom hela detaljplaneprocessen kommer ambitionen att vara att minimera
projektets negativa påverkan på miljön och eventuella behov av skyddsåtgärder föreskrivs som planbestämmelser eller i avtal, så att betydande
miljöpåverkan inte uppkommer.
Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Det bedöms inte att genomförandet av kommande detaljplan kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Detta innebär att en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken inte skall upprättas.
Skälen till denna bedömning återfinns under rubriken Sammanfattning
nedan.
PROBLEMAVGRÄNSNING
Påverkan på staden
En aspekt är hur väl planerad bebyggelse bidrar till en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. Eftersom markområdet är beläget i anslutning till
befintlig bostadsbebyggelse i ett vackert läge bedöms det som lämpat för en
komplettering med nya bostäder.
Planområdet är beläget intill stomlinje 2 med hög turtäthet, och dessutom
nära en järnvägsstation. Även möjligheten till cykelpendling kan tillvaratas
genom koppling till befintliga cykelstråk, dels längs Kungsängsvägen mot
Ekhagen och centrala staden, och dels via Österängsravinen mot
Österängens centrum.
Påverkan på naturmiljön
Planområdets läge intill Bondbergets naturreservat med sitt karaktäristiska
eklandskap innebär att områdets disposition anpassats till att befintliga ekar
ska kunna vidmakthållas. Närmast naturreservatet har ett allmänt tillgängligt
parkområde lagts ut som en buffertzon. Innanför denna har en bebyggelsefri
zon lagts ut inom kvartersmark där risk annars hade funnits att ekar inom
naturreservatet kunnat påverka bebyggelsen genom skuggning eller
nedfallna grenar.
Naturmiljön inom själva planområdet är tämligen trivial och har inget större
naturvärde.
Sammantaget bedöms därför påverkan på naturmiljön vara begränsad.
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Påverkan på friluftslivet
Bondberget och gång- och cykelvägarna mellan de närbelägna stadsdelarna
och ner mot Vättern utgör de viktigaste komponenterna för friluftslivet i
närområdet. Samtliga befintliga gång- och cykelstråk kommer att finnas
kvar. Eftersom bebyggelsen kommer närmare naturreservatet kommer den
visuella påverkan för de som rör sig i ekskogens norra kant vara märkbar.
Naturområdet är dock så stort att konsekvenserna av denna påverkan
bedöms som begränsad.
Möjligheterna till friluftsliv inom själva planområdet bedöms som mycket
begränsad.
Påverkan på trafiksystemet
Vid utformningen av planområdet har ambitionen varit att minska behovet
av att använda egen bil, och därmed minska trafikflödet. Planområdet ligger
intill en stombusslinje, goda gång- och cykelväger finns eller kommer att
finnas till närbelägna stadsdelscentra eller mot centrala staden, möjligheten
att gå, cykla eller använda bilpool uppmuntras dels genom placering av
parkering och dels genom avtal med kommande byggherrar.
Planområdets påverkan på trafiksystemet har utretts varvid konstaterats att
såväl Kungsängsvägen som trafikplatserna Ekhagen, Österängen och
Huskvarna Södra klarar den tillkommande trafiken. Eventuellt kan dock
mindre åtgärder behöva genomföras i anslutning till trafikplats Ekhagen.
Bakgrundsförutsättningar finns i övrigt beskrivet under rubriken Tidigare
ställningstaganden och Nulägesbeskrivning.
FN:S BARNKONVENTION
Frågeställningar som berör barn och barnens bästa är ständigt närvarande
under planeringsarbetet då de är en förutsättning för god stads- och
samhällsbyggnad. Rubricerad detaljplan bedöms inte påverka barn på ett
negativt sätt, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.
ALTERNATIV OCH ANDRA STÄLLNINGSTAGANDEN
Nollalternativet
Nollalternativet är att någon planändring inte görs. Skolan är dock redan
riven, varför beslut ändå måste fattas om vad marken ska användas till om
någon planändring inte genomförs.
Alternativ disposition
Andra alternativ har diskuterats i de parallella idéutredningarna men
befunnits mindre lämpliga med hänsyn till bland annat möjligheten att
indela utbyggnaden i etapper och på flera byggherrar.
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MILJÖMÅL OCH PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING,
MILJÖKVALITETSNORMER
Planerad bebyggelse tar hänsyn till relevanta mål och delmål i de nationella
miljömålen och i kommunens program för hållbar utveckling. Dessutom
uppfylls gällande miljökvalitetsnormer.
Miljömål ”Begränsad klimatpåverkan”
Sveriges utsläpp av växthusgaser beror till ca 80 % på förbränningen av
fossila bränslen inom industrin och transportsektorn och för el- och
värmeproduktion.
Miljömål ”Frisk luft”
De skadligaste luftföroreningarna förutom ozon är kvävedioxid, partiklar
och cancerframkallande ämnen. Trafiken står för en stor del av dessa
utsläpp.
Framför allt nordöstra delen av området är lokaliserat inom rimligt
gångavstånd till service i dels Österängens centrum, och dels i planområdets
nordöstra del, varför behovet av att använda egen bil för många av de
framtida boende bör vara måttligt.
Miljömål ”God bebyggd miljö”; delmål 1
I närområdet finns redan bostadsbebyggelse. En fortsatt bostadsutbyggnad
förstärker underlaget för den offentliga och kommersiella service som finns i
närområdet. Det upphöjda läget och närheten till naturområden innebär att
bostäderna får tillgång till såväl vackra utblickar som möjlighet till
spontanidrott och utevistelse.
Program för hållbar utveckling
Sammantaget bedöms planerad exploatering bidra till en hållbar utveckling
av Jönköpings stadsstruktur med hänsyn till ekologiska, samhällsekonomiska, kulturella och sociala faktorer.
Kommunens strategiska visioner uttrycks bland annat i kommunens
översiktsplan.
Ett genomförande av planförslaget innebär något ökad trafik längs
Kungsängsvägen.
Miljökvalitetsnormer
Stadsbyggnadskontoret i Jönköping har genomfört en inventering av
kommunens vägnät för att hitta de platser där det förekommer risk för
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Inventeringen finns
beskriven i skriften ”Inventering och utvärdering av miljökvalitetsnormer
för luft i Jönköpings kommun”. Ett genomförande av planförslagets
intentioner förväntas inte påverka något av de inventerade riskområdena
eller medverka till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
SAMMANFATTNING
•

Ett genomförande av planförslaget innebär förändringar som i olika grad
kan påverka miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten och andra
resurser.
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•
•

Ett genomförande av planförslaget förväntas inte medverka till att någon
miljökvalitetsnorm för luft överskrids.
Ett genomförande av planförslaget kan bidra till en förstärkning av
befintliga strukturer.

Sammantaget bedöms uppkomna konsekvenser av genomförandet av
planförslagets intentioner ge en acceptabel miljöpåverkan.
Avsikten är att samrådsbehandlingen ska ge ett bredare beslutsunderlag och
att ett slutligt ställningstagande till betydande miljöpåverkan skall tas innan
planförslaget ställs ut för granskning.
Inga kriterier för att avgöra "betydande miljöpåverkan" bil.4 i Förordningen
om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) bedöms vara av så
betydande art att kravet på en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt
Miljöbalken krävs.
Vi har i planarbetets inledningsskede valt att integrera miljöfrågorna i
planprocessen genom att beskriva relevanta problem i planhandlingen och
dess konsekvensbeskrivning. Den ordinarie detaljplaneprocessen innebär att
berörd allmänhet, föreningar och myndigheter får insyn och
påverkansmöjlighet vid flera tillfällen både i tidigt skede och senare, hur
synpunkterna beaktas sammanfattas i ordinarie samrådsredogörelser och
utlåtanden.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planen handläggs med så kallat normalt förfarande vilket innebär att planen
efter genomfört samråd ställs ut för granskning.
TIDPLAN
Planarbetet bedrivs enligt följande preliminära tidplan:
18 september 2012
mars 2013
13 juni
juli-september
oktober
november
december
januari 2014

Förförvaltningssamråd
Förvaltningssamråd
STBN – beslut om plansamråd
plansamråd inklusive informationsmöte
STBN – beslut om granskning
Granskning
STBN – beslut om antagande
Laga kraft

Avtal m.m.
För att få byggherrar till flerbostadshusen och grupphusen (B1 och B2) inom
första utbyggnadsetappen kommer tekniska kontoret, i samarbete med
stadsbyggnadskontoret, att gå ut under detaljplanens samrådstid med
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intresseanmälan. Intresserade byggherrar får anmäla sitt intresse enligt
föreskrifter i prospektet för markanvisningen. Ett antal byggherrar kommer
att väljas ut till olika tomter för att utveckla förslag till byggnation.
Kommande utbyggnadsetapper inom planområdet avses lämnas ut till
markanvisning enligt vid det tillfället gällande markanvisningspolicy.
För genomförandet och utbyggnaden av bostäderna med tillhörande
anläggningar förutsätts att kommunen träffar exploateringsavtal med
respektive byggherre som fått markanvisning. I exploateringsavtalen
regleras bland annat marköverlåtelser, köpeskillingar, anläggningsavgifter
för vatten och avlopp och ansvar för utbyggnad av olika anläggningar.
Grupphusen inkl. tomt kommer i första hand att fördelas bland dem som står
i kommunens tomtkö. Förskola(S) förutsätts byggas i kommunens regi i
samband med första utbyggnadsetappen.
Centrumbebyggelsen (CB1) kan byggas i kommunens regi alternativt
behandlas som en markanvisning. Inom centrumbebyggelsen finns
möjligheter att anpassa bostäderna om ett sådant behov finns, t.ex. med
trygghetsbostäder.
Ambitionen är att en bilpool ska finnas inom området. Avtal kommer att
behövas mellan inblandade parter som reglerar kostnader och ansvar.
Genomförandetid
Planens genomförandetid slutar fem år efter det att planen vunnit laga kraft.

EKONOMISKA FRÅGOR
Kostnader-intäkter
För att bygga ut området kommer kommunen att ha utgifter för gator,
ledningar, administration m m. Motsvarande intäkter fås från kommande
tomtförsäljningar respektive anläggningsavgifter för vatten och avlopp.
Någon särskild ekonomisk redovisning för denna etapp av utbyggnaden
inom Kungsängen har inte gjorts än så länge. Tekniska kontoret kommer att
ta fram en kalkyl för området under detaljplanens samrådstid.
Finansiering
Finansieringen av exploateringen enligt ovan kommer att ske över områdets
exploateringsbudget (område nr 4390).
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Kvartersindelning
Inom planområdet bildas åtta kvarter: sex för bostad samt två för skola och
centrumverksamhet. Området har ett kvartersnamn, Vingpennan, planen
medför sju nya kvartersnamn.
Fastighetsindelning
Planområdet består idag av fastigheten Vingpennan 1 samt del av Ekhagen
1:1. All mark för allmän plats bör regleras till den kommunägda park- och
kommunikationsfastigheten Ekhagen 1:1. Kvartersmarken bör
fastighetsregleras/avstyckas till en eller flera exploateringsfastighet. Därefter
avstyckas lämpliga fastigheter allteftersom marken avyttras.
I samband med att kvarteren bebyggs ska gemensamhetsanläggningar
inrättas för innergård, parkering m.m.
Ett särskilt område finns för teknisk anläggning. Området kan upplåtas för
nätägaren med servitut eller ledningsrätt, alternativt avstyckas och överlåtas.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Något behov fastighetsindelningsbestämmelser anses inte föreligga.
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggningar för gårdsanläggningar (lek- och grönytor, cykeloch bilparkering samt sophus) ska bildas och förvaltas av de närliggande
fastigheterna, lämpligen via samfällighetsförening. I den norra delen av
planområdet ska en gemensamhetsanläggning bildas för gångpassage. Då
passagen ska hållas öppen för allmänheten bör en kommunalägd
kommunikationsfastighet ingå i anläggningen, exempelvis Ekhagen 1:1.
U-områden
Området ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar.
Rättigheten ska tryggas med avtalsservitut eller ledningsrätt.
Allmän plats
Kommunen är huvudman för alla allmänna platser inom planområdet.

UNDERLAGSMATERIAL
Genomförda utredningar
Översiktlig geoteknisk undersökning
Dagvattenutredning
Trafikbullerutredning
Arkeologisk utredning
Trafikutredning
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BGK
2011-04-15
SWECO 2011-12-06
Soundcon 2011-04-05
Jönköpings läns museum 2013
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