
     
      
     
 
 
 

Detaljplan för 
Backen 1:141 m.fl. 
Jönköpings kommun  
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
DETALJPLAN 
 
Hur samrådet har bedrivits 
Ett planförslag har upprättats över fastigheten Fastighetsnamn Backen 1:141 
med fl. Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet och beslutat att 
skicka ut planförslaget på samråd under tiden 23 januari - 20 mars 2019. 
Samrådshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen, 
berörda förvaltningar och myndigheter samt berörda fastighetsägare. Ett 
allmänt samrådsmöte ägde rum den 7 februari på KFUM gården Vidablick i 
Bankeryd. Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunens 
utställningslokal i Juneporten samt i biblioteket i Bankeryd. Informationen 
har dessutom funnits tillgänglig på kommunens hemsida. 
 
Inkomna skrivelser 
Vid samrådstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar 
inkommit.         

1. Länsstyrelsen  2019-03-05 
2. Lantmäterimyndigheten Jönköping  2019-03-18 
3. Trafikverket  2019-03-18, inget att erinra 
4. Räddningstjänsten  2019-01-24, inget att erinra 
5. Tekniska nämnden 2019-03-20 
6. Miljö- och hälsoskyddskontoret  2019-03-14 
7. Äldrenämnden  2019-02-26, inget att erinra 
8. Socialnämnden  2019-02-26, inget att erinra 
9. Individ- och familjeomsorg  2019-02-26, inget att erinra 
10. Cykelfrämjandet  2019-02-14 
11. Vattenfall  2019-03-12 
12. Skanova 2019-02-25, inget att erinra 
13. Synpunkt från närboende  2019-02-22 
14. Synpunkt från närboende  2019-02-11 
15. Synpunkt från närboende 2019-03-20 

 
 
 
  

 

 

GRANSKNINGSHANDLING 
2019-10-09 
Dnr: 2016:149 



 
1. Länsstyrelsen   2019-03-05 
Av planbeskrivningen framgår att bullerutredningen ska uppdateras 
efter samrådet. Planbeskrivningen behöver då också kompletteras 
med en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller vid 
bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats om en sådan ska anordnas 
i anslutning till byggnaden. 
Det ska tydligt framgå vilka utformnings- och skyddsbestämmelser 
som krävs för att garantera markens lämplighet för bostäder. Krav på 
att bullerskydd ska uppföras behöver följas av en bestämmelse om 
villkor för startbesked. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
Detaljplanen är utformad med många och detaljerade 
planbestämmelser. En sådan detaljeringsgrad är inte nödvändig för att 
klara anpassningen till platsen. En plan med alltför detaljerade 
planbestämmelser kan innebära begränsningar i att nyttja 
detaljplanen. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 
 
Kommentar:  
Bullerutredningen har uppdaterats efter samrådet och 
planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning av 
beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad 
och vid uteplats där en sådan är tänkt att anordnas i anslutning till 
byggnaden. 
 
För att kunna få slutbesked och ta byggnaden i bruk behöver kraven 
enl. BBR uppföljas, där bland annat bullerkravet ingår. Kommunen 
anser därför att befintlig planbestämmelse om buller inte behöver 
kompletteras med text om rätten att ianspråkta byggnad vid 
slutbesked. 
 
2. Lantmäterimyndigheten Jönköping  2019-03-18 
Det finns fastighetsgränser inom planområdet som inte är synliga på 
plankartan. 
Planen innehåller områden där marken har reserverats för 
gemensamhetsanläggning (g-område). Enligt planbeskrivningen ska 
en väg, infiltrationsstråk (för dagvatten) och tvärgående 
gångförbindelser utgöra gemensamhetsanläggning. 
Lantmäterimyndigheten ställer sig tveksam till om det verkligen 
finns förutsättningar för att inrätta gemensamhetsanläggning för alla 
de ändamål som anges. Detta med anledning av de (tvingande) regler 
som finns i anläggningslagen och som måste vara uppfyllda för att 
en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas. Om tomtplatser 
kring de föreslagna kedjehusen ska avstyckas kommer nya 
fastigheters utformning samt bildande av nödvändiga rättigheter att 
beaktas i samband med den fastighetsbildningen. Planbestämmelse 
om markreservat bör inte användas om det inte finns förutsättningar 
för att inrätta en gemensamhetsanläggning. 



Inom planens allmänna plats finns ett dagvattendike illustrerat. 
Eftersom kommunen ska vara huvudman för den allmänna platsen är 
det kommunen som ansvara för att de allmänna platserna 
iordningställs samt ansvarar för skötsel och underhåll som krävs av 
området. Om det är detta dagvattendike som det är tänkt att det ska 
bildas gemensamhetsanläggning för (enligt ovan), bör planens 
användningsbestämmelser ses över i den delen. 
Planbeskrivningen bör förtydligas med hur planen är tänkt att 
genomföras för den del av planområdet som redovisas som en del av 
Bankeryds vägförening. 
 
Kommentar:  
Planbeskrivningen förtydligas med vilka delar av infiltrationsstråket 
som ingår i dagvattenomhändertagandet. Planen föreslår att 
gemensamhetsanläggningar bildas för dessa delar för att säkerställa 
gemensam skötsel. Genomförandebeskrivning kompletteras med hur 
planen är tänkt att genomföras för den del av planområdet som 
redovisas som en del av Bankeryds vägförening. 
 
5. Tekniska nämnden  2019-03-20 
TK (gata) påtalar att utformningen på busshållplatsen längs 
Kortebovägen behöver redas ut. Om hållplatsen får 
”timglasutformning” påverkar det bredden på den södra gångbanan 
längs med Kortebovägen. Likaså behöver utformningen på 
busshållplats samt gång- och cykelväg längs Björnebergsvägen 
fastställas. Eventuella förändringar påverkar både investerings- och 
driftkostnader. 
 
Ravinvägen är idag 8,5 m bred, vilket betraktas som en bred gata. Om 
den behöver byggas om bör man överväga att se över sektionen. 
En översiktlig kalkyl har tagits fram av kommunens gatuprojektör. 
Investeringskostnaderna för anläggande av ny allmän gata, nya 
dagvattenbrunnar, förstärkning av Ravingatan samt ny gatubelysning 
i området beräknas till ca 2 mnkr. Tillkommande drift- och 
underhållskostnader för gatumarken beräknas till ca 38 tkr/år. 
TK (MAX) förespråkar att områden i södra delen av planområdet med 
administrativa bestämmelsen g1 bör utökas i sydvästlig riktning. 
Områdena med bestämmelsen g1 bör gå ända fram till Ravinvägen för 
att säkerställa intentionerna som framgår av planbeskrivningen, dvs 
att gångpassager ska kunna anläggas mellan radhuslängorna. 
Från E1-området i södra delen av planområdet går ledningar för 
gatubelysning över exploateringsfastigheten Backen 1:141. Rätt att ha 
kvar ledningarna bör säkras med hjälp av bestämmelsen u1. 
Om ytan för komplementbebyggelse väster om radhuslängan i 
planområdets sydöstra hörn är tänkt för gemensam bebyggelse bör 
den planläggas med bestämmelsen g1. 
 
Om radhusen upplåts med äganderätt eller bostadsrätt ska de anvisas 
via kommunens tomtkö. 
Mark som ägs av exploatören och planläggs som allmän plats 
förväntas överlåtas till kommunen utan erläggande av ersättning. 
Före antagande av detaljplanen ska exploateringsavtal ha tecknats 
mellan kommunen och exploatören. Avtalet ska reglera bl.a. ansvar 



och kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar, 
marköverlåtelser och anvisningsrätt till bostäder. 
 
Kommentar:  
Busshållplatsen längs Kortebovägen utformas som en 
körbanehållplats. Gångbanan mot planområdet breddas med 90 cm till 
2,5 meter för att ge tillräckligt utrymme vid av- och påstigning. 
Busshållplatsen längs Björnebergsvägen kommer att få samma 
utformning som den har idag, en körbanehållplats. 
 
Områden i södra delen av planområdet med administrativa 
bestämmelsen g1 och g2 utökas i sydvästlig riktning ända fram till 
Ravinvägen för att säkerställa intentionerna som framgår av 
planbeskrivningen, dvs att dagvatteninfiltration, gångpassager och 
grönområdet ska kunna anläggas mellan radhuslängorna. 
 
Ledningar och ledningsskåp för gatubelysning ligger på tomten för 
den befintliga nätstationen i anslutning till Ravinvägen, varför inget 
ytterliggare u-område tillkommer. 
 
Ytan för komplementbebyggelse väster om radhuslängan i 
planområdets sydöstra hörn är tänkt för gemensam bebyggelse och 
gångstråk/grönområde och planläggs med bestämmelsen g2. 
 
Exploateringsavtal kommer att tecknas före antagande av detaljplanen 
mellan kommunen och exploatören. Avtalet kommer att reglera bl.a. 
ansvar och kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar, 
marköverlåtelser och anvisningsrätt till bostäder. 
 
6. Miljö- och hälsoskyddskontoret  2019-03-14 
Trafikbullernivån längst med Kortebovägen för befintlig 
bostadsbebyggelse bör övervakas för att klargöra eventuella behov av 
åtgärder mot trafikbuller. 
 
Kommentar:   
Boende utmed vissa bullerstörda vägar har rätt att söka bidrag hos 
kommunen för fördyrande åtgärder vid fönsterbyte om ljudnivån 
överstiger 65 dBA ekvivalent eller 75 dBA max vid befintlig fasad. 
 
10. Cykelfrämjandet   2019-02-14 
Cykelparkering 
Det är bra att parkeringstal för cykel anges och att det finns en plan 
för hur dessa ska anläggas. Dock önskas tillägg av referens till 
Jönköpings cykelprogram där minimikrav på utformning anges. 
 
Cykelinfrastruktur 
I detaljplanen på sid 7-8 står det att en genomgående gång och 
cykelväg planeras genom området, tyvärr saknas helt kvalitetsmått, 
lägg till referens till Cykelprogrammet där utformning av gång och 
cykelvägar beskrivs. Det saknas även helt beskrivning av hur denna 
GC-väg ansluter till kringliggande GC-nät. Detta behöver förtydligas 
och detaljplanen behöver säkerställa att bra anslutningar till övrigt 
GC-nät uppnås. 
 



Genhetkvotanalvs och restidskvotanalys saknas 
Enligt cykelprogrammet under stycket "Ett sammanhängande och 
gent cykelnät" (sidan 19) ska genhetskvot och restidskvot vara god 
när nya områden planeras. Dessa kvoter saknas i detaljplanen och vi 
vet därför inte om genhetskvot och restidskvot för området är goda. 
Cykelfrämjandet har granskat ett stort antal detaljplander de sista åren 
och vi väntar fortfarande på den första detaljplanen som innehåller 
dessa kvoter, så nu är det dags! 
 
Säker passage över Kortebovägen 
Även om det ligger utanför detaljplanområdet så saknar vi analys av 
hur man tänker skapa säker passage över Kortebovägen för oskyddade 
trafikanter. Området ligger på utmärkt cykelavstånd till både 
Domsandsbadet och Furuvik med både fotboll och tennis-aktiviteter. 
Med en säker passage kan barn och ungdomar själva cykla till 
fritidsaktiviteter vilket minskar de korta bilresorna, 
 
Kommentar:  
Jönköpings kommun eftersträver ett tätt, gent och sammanhängande 
cykelvägsnät utan felande länkar och avbrott vilket är en viktig 
förutsättning för att öka cyklandet inom kommunen. 
I enlighet med ”Cykelprogram för Jönköpings kommun 2017-2022” 
har planbeskrivningen kompletterats med genhets- och restidskvoter 
för cykelresor från planområdet till olika målpunkter (Järnvägsstation 
och Attarpsskolan).  
Idag finns det två passager över Kortebovägen i nära anslutning till 
detaljplanområdet. Bägge är byggda med avsmalning och pollare för 
ökad säkerhet för de oskyddade trafikanterna. Trafiksäkerhetsarbetet 
pågår kontinuerligt och om behov uppkommer så kommer 
trafiksäkerheten att förbättras. 
 
11. Vattenfall    2019-03-12 
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tidigare yrkat på ett E-
område som skulle ha varit mer centralt, se bifogat mejl. På bilden 
nedan redovisas lämplig placering av nätstation, se färgmarkerat 
område. Vattenfall vill ha ett E-område på 10*10 meter för 
nätstationen. En nätstations storlek kan variera men det måttet som 
troligen används här blir ca 3,2*2,3 meter. Vattenfall vill inte ha några 
byggnader eller andra objekt närmare än 2 meter från ET-området och 
därför ska det vara minst 2 meter prickmark runt om båda E-områdena 
i plankartan. 
 
Det måste även dras högspänningsmarkkabel till den nya nätstationen 
och därmed behövs ett u-område (4 meter brett).  
 
Vattenfall har anläggningar inom och i närheten av området vilket 
visas av bifogad karta. Röd streckad linje = 10 kV 
högspänningsmarkkabel, blå streckad linje = 0,4 kV 
lågspänningsmarkkabel. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. 
Nätstationen visas som svart blixtförsedd kvadrat. 
 
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av 
Vattenfall, men bekostas av exploatören. 
 



Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. 
Detta beställs via Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se. Om 
ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–82 
00 00, kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren. 
 
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls 
anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar 
måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet. 
 
Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån 
ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller 
driften av nätägarens anläggningar. 
 
Vattenfall har den lokala elnätsförsörjningen och nyanslutning 
beställs via https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ 
eller på telefon: 020–82 00 00. 
 
 Kommentar:  
Transformatorstationen har flyttats till ett mer centralt läge inom 
planområdet samtidigt som nödvändig prickmark och u-område har 
lagts ut enligt ovan. 
 
13. Synpunkt från närboende 
Höghusen närmast Kortebovägen är för höga. Konsekvenserna av de 
planerade höga husen är flera betydande olägenheter för oss som 
sakägare till Backen 1:53. I första hand uppstår ökad insyn på vår tomt 
och i vårt hus. Vi får även en ökad skuggbildning på vår tomt och 
minskat dagsljus inne i huset. Vi får även minskat sikt ut över 
området, solnedgång, natur och omgivning. Den ökade mängden 
boende innebär också en ökad trafik och påverkar den redan höga 
bullernivån för oss som bor intill vägen.  
Vi är även av åsikten att de planerade hyresbostäderna, både till 
mängden och höjden, inte passar in i villaområdet då det kommer se 
inträngt ut. Vår mening är därför att främst längre höjd skulle göra det 
estetiska intrycket bättre. 
 
Kommentar:  
Höjderna på den planerade bebyggelsen har justerats.  
Mot Kortebovägen har höjden på den planerade bebyggelsen sänkts 
med en våning för att minska skuggpåverkan för de intilliggande 
bostäderna. Den del på flerbostadshusområdet som ligger centralt 
har höjts med motsvarande en våning vilket inte bedöms utgöra en 
negativ påverkan på den befintliga småhusbebyggelsen i anslutning 
till planområdet. 
 
 
14. Synpunkt från närboende 
Den planerade bebyggelsen kommer att medföra ökad biltrafik i området. 
Redan nu är trafiken tät på genomfartsvägarna Kortebo- och 
Björnebergsvägen och på av- och påfarten till rv 195. Tunga transporter 
till och från angränsande industriområden bidrar starkt till försämrad  
luftkvalitet. Det blir då mycket angeläget att inte mer än vad som är 
absolut nödvändigt ytterligare försämra luftkvaliteten i området.  



Braskaminer skulle vara en sådan ytterligare källa till luftföroreningar.  
Undertecknad yrkar därför på att stadsbyggnadsnämnden i god tid tar 
beslut om att inga som helst braskaminer (innebärande förbränning) 
kommer att få installeras i den aktuella planerade bebyggelsen. 
 
Kommentar: 
Den tillkommande trafiken bedöms inte innebära att 
miljökvalitetsnormerna för luft kommer att överskridas. Installation 
och användning av braskaminer regleras inte i detaljplan. 
En trafikbullerberäkning  har gjorts i samband med 
detaljplanearbetet för att säkerställa att gällande riktvärden för 
trafikbuller inte kommer att överskridas.  
 
15. Synpunkt från närboende 
Detaljplanen med ett höghus framför vårt hus tilltalar oss absolut inte.  
Vi köpte vår idyll för ett år sen, läget passade oss perfekt, ett hörnhus, 
fint söderläge med fina soltimmar, så vi byggde en solaltan på ca 
45kvm. 
Sen fick vi ett brev om att det ska byggas ett 5 våninghus tvärs över 
gatan.  
Det förstör allt som vi hade räknat med när vi köpte huset 
Det kommer bli sämre utsikt, mindre soltimmar på tomten och det 
kommer inte vara lika trevligt att nyttja altanen och tomten med en massa 
fönster från ett höghus mot oss.   
Vi har matsalsgruppen mot muren "det nya planerade bygget"  även 
toaletten,  
Ska vi bli tvungna att göra nått åt fönsterna mot muren för att få ett 
privatliv? Plombera fönster till kök och toalett?   
Det kommer bli mycket mer trafik framför vårt hus så bullernivån 
kommer att öka.  
Muren som jag kallar det planerade bygget för kommer även sänka 
bostadspriset för vårt hus om vi måste sälja det.  
 
Kommentar: 
Höjderna på den planerade bebyggelsen har justerats.  
Mot Kortebovägen har höjden på den planerade bebyggelsen sänkts 
med en våning för att minska skuggpåverkan för de intilliggande 
bostäderna. Den del på flerbostadshusområdet som ligger centralt 
har höjts med motsvarande en våning vilket inte bedöms utgöra en 
negativ påverkan på den befintliga småhusbebyggelsen i anslutning 
till planområdet. 
Trafikbullerberäkningen  har uppdaterats efter samrådet för att 
säkerställa att gällande riktvärden för trafikbuller inte kommer att 
överskridas. För den befintliga bebyggelsen i anslutning till 
planområdet gäller att det finns möjlighet att söka bidrag hos 
kommunen för fönsteråtgärder om ljudnivån överstiger 65 dBA 
ekvivalent eller 75 dBA max vid fasad. 
 
 
 

  



Sammanfattning 
Följande ändringar har gjorts efter samrådet:  

• Befintlig trafikbullerutredning har uppdaterats. 
• Den planerade bebyggelsen mot Kortebovägen har sänkts med 

motsvarande en våning för att minska påverkan på den befintliga 
bebyggelsen på andra sidan Kortebovägen. 

• Den del på flerbostadshusområdet som ligger centralt har höjts med 
motsvarande en våning vilket inte bedöms utgöra en negativ 
påverkan på den befintliga småhusbebyggelsen i anslutning till 
planområdet. 

• En ny planbestämmelse har tillförts som förutom centrumverksamhet 
även möjliggör för äldreboende inom flerbostadshusdelen. 

• Utfartsförbudet vid befintligt vändplan på Furuvägen  har justerats för 
att öppna gården för varuleveranser till den delen av planerad 
bebyggelse som tillåter centrumverksamhet. 

• De förhållandevis stora byggnadskropparna i planområdets norra del 
har brutits upp vilket förbättra tillgängligheten till innegårdarna. 

• Den planerade transformatorn har flyttats från Björnebergsvägen till 
ett mer centralt läge i anslutning till Furuvägen. 

• Gatubredden vid Kortebovägen har ökats med 90 cm för att 
möjliggöra en bredare gångbana vid befintlig busshållplats. 

• Inom planområdets södra del har gemensamhetsanläggningarnas 
utformning justerats för att säkerställa dess syfte. 

 
 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna detaljplanen, daterad 
2019-09-17, för granskning. 
 
- Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 
miljöbalken (1998:808). 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 

Liselott Johansson Christian Bruhn 
planchef Planarkitekt  
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