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DISPOSITION 
Först följer information om vad en detaljplan är, vilket planförfarande som har valts och tidplanen för 
processen. Planbeskrivningen följer därefter i tre delar. I den första delen behandlas syftet med detaljplanen. 
Syftet är viktig genom hela planprocessen och är grundläggande för all reglering som detaljplanen föreslår, 
liksom vid tolkning och genomförandet av detaljplanen. I samma del ges bakgrund till varför projektet har 
initierats och vilka tidigare beslut som finns och hur dessa förhåller sig till syftet. Exempel på sådana 
beslut kan vara översiktsplan eller ett program. I den andra delen ges en nulägesbeskrivning av det aktuella 
området utifrån sådana faktorer som är relevanta för projektet. I den tredje delen beskrivs aspekter för att 
genomförandet av detaljplanen.  
 

Detaljplan 

Detaljplanen består av plankartan och planbeskrivningen. Planbeskrivningen syftar underlätta förståelsen 
av planförslagets innebörd samt redovisa de syften och förutsättningar detaljplanen har. Planbeskrivningen 
har ingen rättsverkan utan det är plankartan som fastställs. Planbeskrivningen redogör för planområdets 
befintliga förhållanden, vilka förändringar som föreslås genom planbestämmelser, samt eventuella effekter 
som kan väntas vid ett genomförande av det som detaljplanen medger. Till stöd för att belysa 
konsekvenser finns ofta utredningar, illustrationer och motsvarande som bilagor. 
 
Plankartan är ett juridiskt bindande dokument som anger hur mark- och vattenområden får eller ska 
användas inom ett avgränsat område, kallat planområde. En detaljplan medför både rättigheter och 
skyldigheter som till exempel byggrätt eller skyldigheter att utforma byggnader på något speciellt sätt. 
Sådan reglering anges genom beteckningar, linjer och bestämmelser på plankartan, där planbeskrivningen 
är ett stöd för tolkningen av vad som regleras i kartan. Dessa handlingar ska därför alltid läsas tillsammans. 
 

Planförslaget utgörs av 

Plankarta     2021-06-10 
Plan- och genomförandebeskrivning    2021-06-10 
Fastighetsförteckning     2022-xx-xx 
Samrådsredogörelse     xxx-xx-xx 
Granskningsutlåtande    xxx-xx-xx 

Bilagor och utredningar 

Förstudie till planering och exploatering –  
Orrhaga 1:1 – ”Remsan”, SBS Plan- och bygg enheten  2021-03-26 
Trafikbullerstudie – Lunnagårdsvägen och Berglundavägen, Orrhaga 1:1 2021-07-12 
Undersökning om betydande miljöpåverkan – inför samråd  2021-07-10 
Undersökning om betydande miljöpåverkan – inför granskning  xxx-xx-xx 
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Detaljplanens förenlighet med miljöbalken  

När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska enligt 6 kap. 11 § miljöbalken en undersökning 
göras i tidigt skede av processen, angående om genomförandet av planen kan antas få en betydande 
miljöpåverkan (plan- och bygglagen 4 kap. 34 §). Enligt den framtagna undersökningen bedöms 
planförslaget inte medföra någon betydande miljöpåverkan, och en miljökonsekvensbeskrivning har i sin 
tur inte gjorts. I övrigt motverkar detaljplanen inte kommunens, länets eller de nationella miljömålen och 
bedöms i övrigt vara förenlig med MB 3, 4 och 5 kap. Enligt kommunens bedömning kommer ett 
genomförande av detaljplanen inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormer (detta utvecklas nedan 
angående riktvärden för buller och vattenkvalitet).  
 

Val av planförfarande och planprocessen  

 

 
Bild 1 - Illustration av planprocessen vid standardförfarande (Boverket) 

 

Tidplan 

Planarbetet har initierats under våren år 2021. Under följande period har underlag tagits fram. 
Detaljplanen väntas vara utsänd för samråd under hösten och vintern år 2022 och därefter revideras. 
Granskningsskedet kan hållas kring årsskiftet, detaljplanen beräknas antas under början av år 2023. 
 
Förstudie till planering och exploatering –  
Orrhaga 1:1 – ”Remsan”, SBS Plan- och byggenheten 2021-03-26 
Beslut om att upprätta detaljplan, planuppdrag (SBN) 2021-04-21 Sbn § 41 
Planarbetet initieras   2021-06-10 
 
Samrådshandling godkänns för utskick (SBN)  2022-10-19 Sbn § xx 
Samrådsskede pågår   2022-xx-xx – 2021-xx-xx 
Ev. revidering (granskningshandling)  202x-xx-xx 
Godkännande av samrådsredogörelse (SBN)  202x-xx-xx 
 
Granskningshandling godkänns för utskick  202x-xx-xx Sbn § x 
Granskningsskede pågår   202x-xx-xx – 2021-xx-xx 
Ev. revidering (antagandehandling)   202x-xx-xx 
Beslut om antagande av detaljplan (SBN)  202x-xx-xx Sbn § xx 
Laga kraft    202x-xx-xx 
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DETALJPLANENS SYFTE 

Syfte  

Syftet med detaljplanen är att reglera delar av fastigheten Orrhaga 1:1 för att medge bostadskvarter för ett 
20-tal byggnader. Detaljplanen reglerar allmän plats för dagvattenhantering samt Lunargårdsvägens bredd. 
 

Uppdrag och bakgrund 

Efter att kvarteret Krabban i norra delen av Orrhaga detaljplanerats och bebyggts under år 2019 inleddes 
detaljplanering av kvarteret Siken under år 2020 i de södra delarna. Kvarteret har bebyggts under början av 
år 2022. Eftersom två lyckade projekt inom kort tid färdigställts började kommunen kort att över 
marktillgången för liknande projekt. I en förstudie studerades det aktuella området under våren år 2021.  
 
Området ligger direkt väster om Lunnagårdsvägen och utgörs av ett ca 500 meter långt och 25–45 meter 
brett område av gräs. Detta är en äldre skydds-/buffertzon mot bostäderna västerut från det att vägen var 
riksväg och huvudled. Efter att väg 32 byggdes har Lunnagårdsvägen förlorat sin roll, och avslutas nu 
norrut som återvändsgata. Kommunen tog över vägen i samband med byggnationen av väg 32. Det 
innebar att vägen detaljplanerades på 1980-talet som lokalgata, men det gjordes inga fysiska förändringar. 
Därför är vägen oproportionerligt stor, saknar gång- och cykelvägar och är inte anpassad till stadsmiljön. 
Bredden varierar mellan ca 12–16 meter och vägens karaktär har successivt blivit mer olämplig i takt med 
satt stadsdelen Orrhaga utvecklats med fler bostäder. I förstudien studerades utöver möjliga byggrätter 
även möjligheterna att göra om trafikmiljön. Ambitionen var att hitta ett koncept där gatan blir bättre 
anpassad, säkrare och mer tillgänglig för människor, utan att inverka på dess trafikkapacitet gentemot det 
intilliggande militära området Ing2.  
 
 

Lägesbeskrivning och tillgänglighet 

Planområdet omfattar de östra delarna av stadsdelen Orrhaga, som ligger drygt 1 km norr om Eksjö 
centrum.  
 
Lunnagårdsvägen går från centrum och vidare norrut öster om 
planområdet. Från denna väg finns ett större antal mindre 
lokalgator som angör planområdet och bostadskvarteren västerut 
i stadsdelen. Det är möjligt att ta sig till området från söder och 
väster med samtliga fordonsslag. Söderut finns trottoar och 
cykelvägar i riktning mot centrum. Strax söder om planområdet, 
längs med Stockholmsvägen finns busshållplats i närområdet till 
norra trafikplatsen, som förbinder staden väg 32. 
 
Planområdet ligger nära centrum och andra kommunikationer, 
och har höga potentialer att bli ett bostadskvarter där behovet av 
bil är lågt. Det motiveras dock förbättringar kring gång- och 
cykelvägar. 
  

Bild 2 - Översiktskarta av planområdet. 
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Markägarförhållanden 

Planområdet mäter ca 2,3 ha och omfattar Eksjö kommuns 
fastighet Orrhaga 1:1. Området gränsar till gator och privatägda 
bostadsfastigheter. Västerut, på andra sidan Berglundavägen, ligger 
kvarteren Sjötungan, Rödspättan, Horngäddan, Laxöringen, Långan, 
Harren och Torsken. Kvarteren utgörs av ca 10 privatägda 
villafastigheter som är i genomsnitt 700 m2 stora. Norr om 
planområdet ligger flerbostadshusområdet Krabban (Krabban 6), 
som i sin tur gränsar till fem villafastigheter (Krabban 1–5). 
 
I områdets södra del finns den äldre bostadsfastigheten Orrhaga 
1:3. Placeringen är något avvikande jämfört med 
kvartersindelningen västerut. Fastigheten angjordes fram till ca 
1980-talet via Lunnagårdsvägen, och tillhör tillsammans med delar 
av kvarteret Siken stadsdelens äldsta bebyggelse. Fastigheten 
Orrhaga 1:3 och den del av Orrhaga 1:1 som ligger direkt söderut 
är de enda delarna som inte omfattas av detaljplan sedan tidigare. 
 
Öster om Lunnagårdsvägen ligger regementet Ing2 inom 
fastigheten Lunnagård 1:1. Området är avstängslat för 
allmänhetens tillträde. Ett skifte från samma fastighet ligger längst 
söderut och omfattar den grusade parkeringen söder om kvarteret 
Siken. Parkeringen används för regementets verksamhet, personal 
och besökare (Lunnagård 1:1.3).  

Rättigheter och servitut 

Det finns inga registrerade rättigheter och servitut inom 
planområdet. Närmst liggande rättigheter finns inom kvarteret 
Krabban från Ripgatan. Även från Tjädervägen till kvarteret 
Harren, där tillfart till skafttomter regleras. Inga av dessa berörs av 
det aktuella projektet. 
 
Det har tidigare inom planområdet lagts huvudledningar för 
huvudfjärrvärme, opto/fiber och elektricitet som matar hushållen i 
stadsdelen Orrhaga. Dessa är inte säkrade med ledningsrätter eller 
motsvarande, och kommer behöva flyttas vid genomförandet av 
detaljplanen (se nedan).  
 
 
 
 
 
 
  

Kv. Krabban 

Kv. Siken 

Orrhaga 

Lunnagård 
1:1 

Bild 3 - Översiktskarta av planområdet. 
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ÖVERVÄGANDEN TILL GRUND FÖR PLANENS UTFORMNING 

Kommunala planeringsunderlag 

Översiktsplan  

Planområdet anges i översiktsplanen från år 2013 för befintligt ändamål som en grönstruktur invid vägen. 
Området har ritat till att bekräfta gällande detaljplan, och att det har prövats i annan ordning. Planförslaget 
bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner. Under hösten år 2022 tas en ny översiktsplan fram. 
Det aktuella området utpekas här som ett centralt utvecklingsområde för bostäder. Planförslaget är 
därmed förenlig även med kommande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplaner 

Inom planområdet gäller tre detaljplaner. De sydligaste delarna av planområdet, 
läget mellan fastigheten Orrhaga 1:3 och söderut mot kvarteret Siken omfattas 
inte av detaljplan.  
 
Den norra delen av planområdet omfattas av nr. 201 – Krabban 6 m.fl. (laga 
kraft 2017-11-08, akt 0686-P257). Detaljplanen reglerar primärt byggrätten för 
bostäder inom kvarteret Krabban och delar av det direkt söderliggande 
villakvarteret. Delar av området längs med Lunnagårdsvägen (det aktuella 
planområdet) ingår och regleras som park.  
 
Detaljplan (stadsplan) nr. 98 – Orrhagaområdet – Orrhaga III (akt 06-EKS-370) 
reglerar de mellersta och södra delarna av planområdet. Samtliga villakvarter, 
lokalgator och allmänna platser ingår i detaljplanen. All mark väster om 
Lunnagårdsvägen, mellan kvarteret Krabban i norr till fastigheten Orrhaga 1:3 i 
söder ingår, och anges som park/plantering.  
 
Lunnagårdsvägens bredd och sträckning regleras av detaljplan (stadsplan) nr. 
128 – Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för ING 2 kasernområde m.m. 
från år 1986 (akt 0686-P28). Plankartan är uppdelad på tre blad, varav två 
reglerar vägområdet.  

Förstudie 

Planarbetet har föregåtts av en förstudie. Den hanterade omfattningen på utvecklingsområdet, möjlig skala 
och exploateringsgrad sett utifrån karaktär, stil och tekniska förutsättningar. Som möjligheter att förse 
området med angöring, el, vatten och hantera dagvatten. För bostadsutvecklingen var det viktigt att nå en 
tillräckligt hög exploatering, utan att tätheten avviker alltför kraftigt från befintliga bostadskvarter. 
Lunnagårdsvägen utgjorde en stor del av projektet då en tanke om att omvandla vägens bredd och 
karaktär länge funnits. Syftet är att reducera skalan, öka tryggheten och möjligheterna för fler färdsätt än 
bil att använda vägen. Förstudien gjordes i arbetsgrupper och samråddes. Slutsatserna innebär att området 
har mycket goda möjligheter att förädlas, och det noterades inga avvikande utmaningar eller sådant som 
skulle tala för en olämplighet. Ytor som avsatts i planförslaget för dagvatten eller bostadsbebyggelse har 
utretts i detta tidiga skede. Bland annat för att säkerställa genomförbarheten i projektet. Förstudien finns i 
sin helhet som bilaga till planförslaget.  

Beslut om ny detaljplan 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21/4 2021 (Sbn § 41) att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag 
att upprätta detaljplan, med syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse.  
 

 
 
 

  

Nr. 201 
 
 
 
 
 
 
                                          
                                      Nr. 128 
 
 
                     Nr. 98 
            
 

Bild 4 – Delar av gällande detaljplaner. 
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Utredningar 

Trafikutredning 

Trafikering 

En trafikmätning utfördes under januari år 2020 (NTF Jönköping 2020-01-13) på Lunnagårdsvägen samt 
Orrhagavägen, som är huvudgatan till västerliggande bostadskvarteren, och Berglundavägen. Mätningen 
bedöms vara aktuell i detta projekt samt i nutid då det inte skett några förändringar i närområdet som 
skulle kunna ge utslag på ökning eller minskning av trafikflödena. Trafikmätningarna används till att 
simulera trafikbuller (se nedan), där risken kan koncentreras till flödena från Lunnagårdsvägen. 
 
Enligt mätningarna bedöms inga trafiktekniska åtgärder behövas på i gatunätet kopplat till belastning eller 
kapacitet. Nätet är snarare att bedöma som överdimensionerat. Lunnagårdsvägen trafikeras av boende i 
Orrhaga samt personal eller besök till regementet. Trafikflödena är att bedöma som låga. Då gatunätet inte 
är en invävd del av stads- eller centrumnätet finns ingen genomfartstrafik. Gator trafikeras alltså i 
huvudsak av de som själva bor i området. I stadsdelen finns totalt ca 200 bostäder, varav ungefär hälften 
finns väster om planområdet och angörs via Berglundavägen. Beräknas en eller två bilar per hushåll med 
ca fyra trafikrörelser, så nås ca 1000 trafikrörelser per dag. Det mer småskaliga gatunätet har inte varit 
motiverat att trafikmäta. Exempelvis Måsgatan angör nio hushåll. Det kan i stället uppskattas ske maximalt 
ett trettiotal trafikrörelser per dag på gatan. Trafikeringen på Berglundavägen blir summan av alla gator 
(som är återvändsgator). Trafiken på Orrhagavägen har mätts då den kunde bedömas avvika, eftersom den 
enskilt matar hela södra Orrhaga. 
 

Gata Bredd Hastighet Trafik ÅDT Tung trafik  Egenskaper 

Ripgatan  40 km/h (10) -  Liten gata, angör 9 bostäder 

Duvgatan  40 km/h (60) -  Medelstor, angör 22 bostäder 

Tärngatan  40 km/h (30) -  Liten gata, angör 10 bostäder 

Måsgatan  40 km/h (30) -  Liten gata, angör 14 bostäder 

Örngatan  40 km/h (30) -  Liten gata, angör 9 bostäder 

Tjädervägen   40 km/h (50) -  Medelstor, angör 30 bostäder 

Berglundavägen  40 km/h (250) -  Lokalgata stor 

Orrhagavägen  40 km/h 680 10%  Lokalgata stor 

Lunnagårdsvägen  40 km/h 2185 5%  Lokalgata stor, huvudled 

 
Bild 5 - Tabellen redovisar de olika gatornas karaktär och trafikering. Siffror inom parentes är ej kontrollmätta i fält. 
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Trafikering till och från Försvarsmaktens anläggningar  

Särskilt värt att beakta är möjlighet att ta sig till och från regementet. I nuläget har verksamheten ingen 
egen förbindelse till de områden där exempelvis övningar sker, utan det vanliga lokalgatunätet genom 
stadsmiljön används. I planeringsunderlaget Riksintressen för totalförsvarens militära del i Jönköpings län 
(FM2019-26734:1, bilaga 8) beskrivs hur och när riksintresset kan komma att bedömas som påverkat.  
 

• Förändringar i infrastruktur i närområdet som på något sätt påverkar möjligheterna att 
transportera fordon, materiel eller personal till fältet och dess närområden, kan bedömas innebära 
konflikt eller påtaglig skada på riksintresset. (s 17). 

 
Slutsatsen är att inte föreslå förändringar på Lunnagårdsvägen som innebär negativ inverkan på 
framkomlighet för transport, bredd, kurvradier och annat. Begreppet närområde utvecklas inte, vilket skulle 
kunna innebära att en åtgärd på en gata flera kilometer söderut, som används av aktören för transporter till 
ett övningsområde, skulle kunna bedömas inverka på riksintresset. Således är den geografiska närheten till 
regemente inte direkt avgörande till huruvida det kan bedömas vara en påverkan eller inte. Det krävs 
enskilda bedömningar i varje fall, och i stort sett varje åtgärd på varje gata inom stadsområdet och 
ytterområdena av kommunen som används av aktören skulle behöva bedömas. Att anordna 
Lunnagårdsvägen med gång- och cykelväg, bedöms inte vara en sådan förändring i infrastruktur som 
påverkar deras transporter. Vägen skulle även med en kraftig omvandling inte blir märkbart skild från 
karaktären i resterade gatunät som används.  
 

 
Bild 6 - Vy över planområdets mellersta delar, i höjd med Duvgatan och Tärngatan. Tillfarten till Berglundavägen ses till vänster i 
bild, liksom ett av de två fotbollsmålen som finns i området (Google maps 2020). 

  

 

Dagvattenutredning  

Förutsättningar till följd av planförslaget 

Planområdet fungerar som ett svackdike dit Lunnagårdsvägen och mark norrifrån avvattnas mot. 
Dagvattenledningsnät är utbyggt i gatorna västerut, vid villakvarteren, och förbinds med 
dagvattenbrunnar. I förstudien till detaljplaneringen ges förutsättningar och möjligheter för att hantera 
både befintlig och ökad belastning. Sammanfattningsvis bedömdes det vara möjlig om det infördes 
sammanhängande system, vissa tekniska åtgärder och att exploateringen hålls förhållandevis låg.  
 
För att minska risken för översvämning är en förutsättning att ett sammanhängande perkolationsdike med 
uppehållande dammar anläggs. Genomsläppligheten i marken måste vara hög, och kunna hantera både 
fördröjning och infiltration. Bortledning kan då ske genom befintligt nät genom Orrhaga med utsläpp i 
Brännemon och söderut, i trummor vid Stockholmsvägen mot Rokalven. Utöver en lokal fördröjning kan 
ledningssystemet i vissa delar behöva förstärkas för att ha beredskap för mer intensiva regnperioder. 
Sammanfattningsvis redovisas att det går att lösa, samt principiellt hur så skulle kunna ske.  
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Principer för dagvattenhantering 

Av total andel kvartersmark, ca 13 322 m2, får ca 25% bebyggas enligt planförslaget. 
Uppställningsytor kan anläggas, men får då anläggas i grus eller annat genomsläppligt material. 
Således lämnas ca 75% av planområdet för gårdsmiljöer och ytor som bland annat avser hantera 
dagvattenflöden. Principen innebär att bromsa flödet inom området så mycket som möjligt 
genom att använda sig av material och ytor som ger lägre avrinningshastigheter än hårdgjorda. 
När flödet bromsas kan det infiltreras eller avledas till anlagda system. Här gäller det att fördröja 

och infiltrera så mycket som möjligt, före avledning sker till recipienten via ledninga

 
Ett sammanhängande system föreslås där avrinningen från norr till söder koncentreras. Både 
Berglundavägen och Lunnagårdsvägen sluttar mot söder och väster. Ett större område finns 
öster om kvarteret Krabban (D7) som fungerar som ett dike och infiltrationsyta. Detta område 
förbinds via svackdiken (D5) som bildar ett avledningsstråk söderut till område D1. Detta 
område omfattar en större perkolationsdamm som kombineras med dagvattenmagasin och 
radiella svackdiken för att kunna bräddas (mer information nedan). Dammarna mäter ca 1400 
m2. Avledningen sker söder- och västerut mot Rokalven och Brännemon. För att minska 
belastningen vid de punkter där belastning redan finns föreslås mindre infiltrationsdammar eller 
svackdiken i dessa punkter (D2, D3, D4). I höjd med område B1 i norr föreslås antingen 
vändplats eller parkeringsplats vid Ripgatans avslut. Invid denna föreslås en infiltrationsyta 
(D6), som bromsar avrinningen, renar dagvatten samt länkar avledningsstråket (D5). 

 
 

  
Damm A (D1) 1200 m2 
Damm B (D2) 400 m2 
Damm B (D3) 400 m2 
Damm B (D4) 400 m2  
Svackdike (D5) 700 x 3 meter  
Infiltrationsyta (D6) 220 m2  
Tot. ca 5000 m2/ 0,5 ha  

 
 
Perkolationsdamm och magasin, kombinerat med svackdiken för bräddfunktion (T5) Perkolationsmagasin 
har potential avskilja både partikelbundna föroreningar, kolloider och lösta föroreningar. Om magasinet är 
väl dimensionerad och allt dagvatten tillåts perkolera ner till grundvattnet avskiljs föroreningar till 100% då 
inget vatten förs vidare till dagvattensystemet. Ytbehovet är lågt då magasinet är under mark, dock är 
minsta anläggningsdjup 0,5–1,0 meter. Dimensioneringen beräknas exempelvis utifrån dimensionerande 
nederbördsmängd, tillrinnande avrinningsyta samt att vattenvolymen i magasinet ska kunna tömmas på 
cirka 12 timmar. Vid kraftiga vattenflöden leds dagvattnet förbi magasinet via bräddfunktioner och/eller 
anslutna avledningsvägar.  
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Riksintressen 

1. Planområdet ligger inom riksintresseområdet för Emån angående Skyddade vattendrag, fastställt genom 
miljöbalken 4 kap. 6 §. Skyddet innebär bland annat restriktioner: Vattenkraft samt vattenreglering eller 
vattenledning för kraftändamål får inte utföras i Emån med tillhörande käll- och biflöden. Detaljplanen bedöms inte 
påverka riksintresset negativt. 
 
2. Planområdet gränsar till riksintresseområdet för Eksjö skjutfält och kasernområde samt Norra fältets 
övningsområde, fastställt genom miljöbalken 3 kap. 9 §. Särskilt beaktas tillgängligheten till de militära 
områdena. Lunnagårdsvägen får inte förändras så att det inverkar på militära fordons framkomlighet. 
Samtidigt är det en ordinär kommunal lokalgata, där syftet är att göra trafikmiljön mer anpassad till stad 
och människors framkomlighet. En noga avvägning behöver göras när gatumiljön utformas i senare 
skeden. Ombyggnationer av vägen får inte göras på sätt som inverkar negativt på tillgänglighet till detta 
område. Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset negativt.  
 
3. Planområdet gränsar till påverkansområde för Försvarsmaktens verksamhet. Samma område som nr. 2, 
samt ytterligare mark norr och västerut omfattas av påverkansområde för buller eller annan risk, fastlagt enligt 
miljöbalken 3 kap. 9 §. Påverkansområdet är just ett område som påverkas av användningen av 
riksintresseområdet. Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset negativt. 
 
4. Planområdet gränsar till riksintresseområde för kulturmiljövård, fastlagt enligt miljöbalken 3 kap. 6 §.  
Området omfattar Eksjö stad och de södra delarna av regementet. Detaljplanen bedöms inte påverka 
riksintresset negativt. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Bild 7 - Karta av riksintresse- och påverkans området i förhållande till planområdet. 
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Riksintressen för totalförsvaret 

I planeringsunderlaget Riksintressen för totalförsvarens militära del i Jönköpings län (FM2019-26734:1, bilaga 8) 
beskrivs hur och när riksintresset kan komma att bedömas som påverkat. Det är två punkter som är 
särskilt aktuella att beakta i detta projekt.  
 
1. Förändringar i infrastruktur i närområdet som på något sätt påverkar möjligheterna att transportera 
fordon, materiel eller personal till fältet och dess närområden, kan bedömas innebära konflikt eller påtaglig 
skada på riksintresset. (s 17). 
 
2. Uppförande av ny, alternativt större förändringar av befintlig, störningskänslig bebyggelse inom det 
område som utgör påverkansområde för buller eller annan risk (s 17). 
 
För att förenkla bedömningen av vad som kan medföra påtaglig skada på riksintresset har påverkansområden 
bildats. För Eksjö övnings- och skjutfält utgörs påverkansområdena av buller eller annan risk och område 
med särskilt behov av hinderfrihet. Inom området har det listats faktorer som kan bedömas komma i 
konflikt med riksintresset, eller innebära en påtaglig skada på detsamma. Nybyggnation av bostäder är en 
av dessa, i de lägen de hamnar inom påverkansområdet.  
 

 
Bild 8 - Utdrag ur länsstyrelsens granskningskarta, där påverkansområdet redovisas (2022). 
I bilden till höger ses planområdet hur det i sin helhet ligger utanför detta område. 
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Kulturmiljövård  

Det finns inga registrerade fornlämningar inom eller i anslutning till planområdet. Fastigheten Lunnagård 
1:3, som rymmer villan i planområdets södra delar, har i kommunens byggnadsinventering år 2021 angetts 
för högt allmänt bevarandevärde, enligt plan- och bygglagens 8 kap.  § 17. Byggnaden hör till områdets 
ursprungliga bebyggelse. Placeringen har ett värde. 
 

Generell karaktär 

Stadsdelen Orrhaga var fram till ca 1980-talet ett jordbrukslandskap, med ett fåtal bostäder och större 
gårdar. I kartering på 1950-talet finns fastigheten Orrhaga 1:3 tillsammans med den äldre bebyggelsen i 
kvarteret Siken inritad. Viss bebyggelse har rivits och närområdet har bebyggts allt tätare. Området har 
genomgått stora förändringar och det finns inga spår kvar av jordbrukslandskapet eller gårdarna. 
Fastighetsbildningen för bland annat de nämnda fastigheterna är ett administrativt spår av tiden. Delar av 
planområdet har rymt byggnader, en i norr (söder om kvarteret Krabban) och en i söder (kvarteret Siken).  
 
Inom området för regementet, och riksintresseområdet för kulturmiljövård, finns kulturminnesförklarade 
byggnader. Flera av dessa är synliga från Lunnagårdsvägen. De är dock placerade på sådan plats och form 
att de utgör ett eget sammanhang, och är inte relaterade till stadsdelen eller gatumiljön i övrigt. 

 

  

Bild 9 - Karta av riksintresseområdet för kulturmiljövård, med byggnadsminnesförklarade byggnader.  
Ortofoto från 1970-talet, respektive häradskarta från 1950-talet. I den mellersta kartan ses fastigheten Orrhaga 1:3. 
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Miljökvalitetsnormer 

Vatten 

Sjöar och vattendrag 

Miljökvalitetsnormer finns för luftkvalitet, vattenkvalitet och buller. I detta projekt är normerna för 
vattenkvalitet (ytvatten, recipient, vattendrag och grundvattenkvalitet) samt buller aktuella att beakta. 
Normerna för vattenkvalitet utgår från nuvarande status och formuleras som mål, exempelvis God status år 
2027. Är det tekniskt omöjligt eller ekonomisk orimligt att vidta åtgärderna som gör att statusen höjs så 
finns undantag angivna. Planområdet berör direkt eller indirekt miljökvalitetsnormer för sjön Södra 
Rokalven som är recipient med anslutningar till Eksjöån, samt miljökvalitetsnormer för 
grundvattenförekomsten som sträcker sig under planområdet.  
 
Gällande status Eksjöån/Nybroån 
Ekologisk status vattendrag: Måttlig (2016–2021)   
Kemisk status vattendrag: Uppnår ej god status (2016–2021)  
 
MKN kvalitetskrav Eksjöån/Nybroån 
God ekologisk status (2027) 
    Undantag - tidsfrister: Kontinuitet 2027, Morfologiska förändringar 2027, Övergödning 2027 
God kemisk ytvattenstatus (2027) 
    Undantag - tidsfrister: Antracen 2027, Tributyltenn föreningar 2027.  
    Undantag - mindre stränga krav: Bromerad difenyleter, Kvicksilver och kvicksilverföreningar 
 
För Eksjöån och avrinningsområdet har riskbedömningar gentemot kvalitetskraven gjorts. Enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) framgår att det finns: ingen risk för övergödning, ingen risk för försurning, risk 
för morfologiska förändringar och kontinuitet, osäker risk för flödesriktningar, ingen risk för syrefattiga förhållanden pga. 
belastning av organiska ämnen. Det finns risk att kemisk och ekologisk ytvattenstatus ej uppnås, samt risk för 
att ekologisk status i vattendrag ej uppnås. 

 

Grundvattenförekomst 

Enligt SGU:s grundvattenkarta finns under planområdet en grundvattenförekomst, med 
uttagningsmöjligheter på 2000–6000 l/h. I jordlagren är uttagningsmöjligheterna 5–25 l/s. Geometriska 
noggrannhet på magasinets avgränsning är god och baserad på lokala jordarts- och/ eller hydrogeologiska 
kartor. I samma karttjänst har marken angivits för hög genomsläpplighet. Det innebär att det är särskilt 
viktigt att beakta vilken typ av verksamhet som bedrivs ovanför grundmagasinet, då det är regnvatten som 
sammanfaller med grundvattnet.  
 
Typ av grundvattenmagasin: Sand- och grusförekomst  
Akviferstyp: Porakvifer 
Geologisk period: Kvartär 
 
MKN grundvattenstatus Eksjö västra  MKN kvalitetskrav grundvatten 
God kemisk grundvattenstatus (2016–2021)  God kemisk grundvattenstatus (2027) 
     God kvantitativ status (2027) 
Kvantitativ status grundvatten: God status  
(Innebär att vattenuttagen är i balans med grundvattenbildningen) 
 
Avrinningsområde 
Ekologisk status: Måttlig (2016–2021) 
Kemisk status: Uppnår ej god status (2016–2021)      

Bedömning 
Projektet innebär att tillföra bostäder, par-, rad- och kedjehus i en medelhög täthet. Syftet är att marken till 
så hög andel ska lämnas för dagvattendammar, diken och buffertytor, samtidigt som exploateringen är 
tillräckligt hög. Hur dagvattenhantering kan komma att ske utvecklas nedan. Sammantaget bedöms 
projektet inte leda till negativ påverkan på grundvattenkvaliteten.  
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Omgivningsbuller 

Buller från verksamheter 
Planområdet gränsar till påverkansområde för buller eller annan risk, Eksjö skjutfält och kasernområde samt 
Norra fältets övningsområde. I planeringsunderlaget Riksintressen för totalförsvarens militära del i Jönköpings 
län (FM2019-26734:1, bilaga 8) beskrivs hur och när riksintresset kan komma att bedömas som påverkat. 
En faktor som kan bedömas påverka riksintresset är: Uppförande av ny, alternativt större förändringar av befintlig, 
störningskänslig bebyggelse inom det område som utgör påverkansområde för buller eller annan risk (s 17). 
 

Bedömning 
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset. Området ligger inte inom det påverkansområde som har 
definierats, och innebär i en småskalig komplettering av befintliga kvarter i ett redan byggt sammanhang. 
Det är en ordinär utveckling av Eksjös stadsområde.  

Buller från trafik 

Bullerutredning 

Vid planläggning tillämpas Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) vid bedömningen 
av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i PBL 2 kap. 6 a § är uppfyllt.  
 

Förordningen innebär i klartext att trafikbuller (ljudet från kontakten mellan däck och körbana) inte får 
överstiga 60 dBA ekvivalent ljudnivå i det läge där byggrätt ges. Skulle det vara så att bullernivån är högre, 
så behöver planlösningen i respektive bostad fördelas så att minst hälften av bostadsrummen ligger mot en 
fasad där bullervärdet är lägre. Det ska inom planområdet kunna pekas ut minst en yta där en uteplats kan 
anordnas i ett läge där 70 dBA maximal samt 50 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids. Skulle det vara så 
att denna plats inte finns, så kan en plats accepteras där överskridandet sker högst 5 gånger i timmen 
mellan 06:00 och 22:00.  
 

Framtida trafik år 2045 

Enligt förordning ska vid beräkning av bullervärden hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för 
bullersituationen (8 §). För detta görs en framskrivning av trafik till år 2045. Dessa värden anges inom 
parentes. Inom ett femtonårsperspektiv handlar det om ett tillskott på 30–40 fordon utifrån nu kända 
förutsättningar. Utöver det nyligen färdigställda kvarteret Krabban i norr, och det pågående området 
kvarteret Siken i söder finns inga planerade projekt. Dessa två ger ca 50 fordon, eller drygt 100 
trafikrörelser på Lunnagårdsvägen. På grund av Försvarsmaktens risk- och påverkansområden finns heller 
inga möjligheter till utveckling i stadsdelen. Det finns heller inga verksamheter inom stadsdelen som kan 
tillkomma eller expandera. Trafiken är därför i framtiden inte markant högre än nuläget. Den nu pågående 
trafikomställningen, både inom teknik och kostnadsmässigt, kan leda till att färre fordon ses snarare än 
fler. Se även kapitel nedan angående trafikbuller. 
 
   

LUNNAGÅRDSVÄGEN        

Hastighet Bredd  Underlag ÅDT (år 
2045) 

Tung 
trafik 

Väglutning Maxbelastning Omgivning 

40 km/h 12–14 m Asfalt 2185 (2500) 5 % 6,3 ‰ 70–80 fordon/h, 
07:00-08:00, 
16:00 och 18:00 

Gräs, asfalt 

BERGLUNDAVÄGEN       

40 km/h 6 m Asfalt 250 (300) - - - Gräs 



 

14 
 
 

 
 

 

Resultat av trafikbullerstudie 

Trafikbuller genereras i huvudsak från Lunnagårdsvägen. Västerliggande lokalgatunät omfattar så pass låga flöden 
och hastigheter att det inte ger anmärkningsvärda utslag i en beräkning. I dessa fall är det den enskilda motorn som 
låter (vilket inte beaktas). Sammanfattningsvis överskrids inte riktvärden för buller om 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
enligt 3 §. Detta gör att inga åtgärder med anledning av buller för bostadsbyggnader är motiverade. Det har också 
varit möjligt att peka ut yta för uteplats till bostadsmiljöerna. Trafikbullerstudien finns i sin helhet som bilaga. 
 
Vägarna Berglundavägen och Lunnagårdsvägen har beräknats samtidigt, då de påverkar planområdet från öst 
respektive väst. Avstånden från byggrätt till vägen redovisas utifrån vägens mitt. Nederst ses utdrag ur en sektion, 
sedd åt norr, som redovisar bullerutredningen in i planområdet från Berglundavägen västerifrån respektive 
Lunnagårdsvägen österifrån.  

Analys och bedömning 

Redan vid ett avstånd av 8 meter från Lunnagårdsvägens mitt (avstånd mellan vägmitt och fasad) visas nivåer som 
understiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Dock är den maximala ljudnivån hög under timmar med maxbelastning, 
och uteplats bör därför inte förläggas mot öster. Den ekvivalenta ljudnivån sjunker desto längre västerut som 
beräkningen görs, fram till det djup där buller från Berglundavägen tar vid. Dock är ljudnivån konstant låg från 
Berglundavägen, och det beräknas som högst 52 dBA ekvivalent ljudnivå vid ett avstånd motsvarande 1 meter 
från vägen. Även där buller från respektive väg möts och summeras överskrids inte riktvärdena.  
 
En gemensam uteplats kan placeras i ett läge där varken 50 dBA ekvivalent eller 70 dBA maximal ljudnivå 
överskrids. Värdena överskrids inte i riktning mot väster och Berglundavägen. Hålls ett avstånd på ca 7–10 meter 
från Berglundavägens mitt så är det tillräckligt långt bort från denna väg, men inte så pass djupt in att området 
påverkas av buller från Lunnagårdsvägen. Sett från Lunnagårdsvägen gäller i stället 22–25 meter. Den maximala 
ljudnivån är relativt hög österifrån. Detta då andelen tung trafik, i förhållande till ett annars lågt ÅDT, är något 
hög. Även om studien visar resultat som inte ställer krav på åtgärder, kan någon typ av avskärmning mot öster ge 
god effekt på upplevd ljudmiljö samt ökad rumslighet inom kvarteret.  
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Fysisk miljö  

Planområdet utgörs av en buffertzon, likt ett skyddsavstånd av gräs invid Lunnagårdsvägen. Området är 
500 meter långt och varierar mellan 25–45 meters bredd. Marken sluttar svagt från öst till väst och ger 
området en funktion likt ett vägdike. Delar av området är bevuxet med träd och buskage, möjligtvis efter 
att delar av området varit trädgårdar till gårdar. Sammantaget upplevs markområdet som förgård till 
villakvarteren västerut, avskilt av Berglundavägen. Eftersom ytan inte anordnats utan behållits öppen blir 
karaktären av området, tillsammans med den breda Lunnagårdsvägen, något av ett tomrum.  
 

 
Bild 10 - Vy över planområdets södra delar, åt sydväst, med Berglundavägen och Måsgatan (Google maps 2020) 

Bebyggelse 

Planområdet rymmer endast en byggnad. Detta är en äldre villa inom fastigheten Orrhaga 1:3. Bostaden är 
synlig i kartor från början av 1900-talet och har varit en del av det jordbrukslandskap som fanns i 
stadsdelen för det att den exploaterades. Bostaden upplevs som enskilt placerad då den saknar direkt 
sammanhang till västerliggande och senare bostadskvarter.  
 

Villor  
Närmst liggande bebyggelse är villakvarteren väster om Berglundavägen. Ytterligare västerut blir gatunätet 
mer småskaligt där respektive villa angörs. Bostadskvarteren är benämnda (från norr till söder) Krabban, 
Sjötungan, Rödspättan, Horngäddan, Laxöringen, Långan och Siken. Kvarteren rymmer i genomsnitt ett 
tiotal villafastigheter, där respektive fastighet mäter ca 700 m2. Fastigheterna är bebyggda med 
huvudbyggnad om ca 130 m2 byggnadsarea samt komplementbyggnader. Samtliga kvarter i Orrhaga har 
byggts ut i närtid till varandra, vilket gjort att kvartersstrukturen är likartad och arkitekturen koncentrerad 
till en handfull husmodeller från 1970-talets början. Byggnaderna är 1–1½-planshus med fasad av trä eller 
mexisten. Takvinklarna varierar, där enplanshusen har flacka vinklar och ibland valmade tak, medan 1½-
planshusen har branta vinklar och högre nockhöjd. Garage eller komplementbyggnader är ofta 
sammanbyggda med huvudbyggnaden och avståndet till grannbyggnaden är i genomsnitt 8 meter. I vissa 
delar är komplementbyggnad sammanbyggd med grannfastigheten.  
 
Planområdet har en tydlig relation till de villor som ligger längst österut i respektive kvarter. Dessa hamnar 
på andra sidan av Berglundavägen och mittemot den nya bebyggelse som föreslås. Karaktären är dock så 
varierad att det inte finns något tydligt särdrag i arkitekturen att beakta eller införa det nya projektet. Som 
alltid bör tätheten och höjdrelationerna mellan grannbebyggelse beaktas av hänsyn till skuggning och 
hänsyn, men i övrigt bör det ses som två olika årsringar belägna i samma stadsdel. 
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Ing2-regmentet  

På östra sidan Lunnagårdsvägen ligger regementet meden rad byggnader är direkt synliga från vägen. 
Dessa ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård (se ovan) och omfattas därmed av särskilt skydd. 
Det ska beaktas hur byggnaderna utvecklas eller förvaltas men även hur omgivningen bebyggs och 
utvecklas, för att inte påverka områdets karaktär negativt. Området bedöms vara så pass avskilt 
planområdet att det inte blir någon relation områdena sinsemellan. Avståndet är även så pass långt att det 
inte är motiverat att arbeta med anpassning i byggnadsstil relaterat till regementsbyggnaderna.  
 

 
Trafik 

Lunnagårdsvägen är en lokalgata med en stor betydelse för stadsdelen. Regementet i öster angörs härifrån. 
Det medför frekventa flöden av personbilar men även militära fordon av mer ovanliga typer. Vägen angör 
även rekreationsområdet Brännemon norr om stadsdelen, vilket innebär en del besökstrafik. Hela 
stadsdelen västerut, omfattande ca 200 bostäder nås från Lunnagårdsvägen. I söder förbinds vägen med 
Orrhagavägen, som leder till stadsdelens södra delar. I norr finns en förbindelse till Berglundavägen. 
Därifrån angörs de olika kvarteren från ett småskaligt lokalgatunät, där respektive gata ofta avslutas som 
återvändsgata med vändplats. De mindre lokalgatorna är benämnda (från norr till söder) Ripgatan, 
Duvgatan, Tärngatan, Måsgatan och Örngatan. Gatorna längst söderut är Orrhagavägen och Tjädervägen. 
Samtliga gator är ca 8 meter breda, reglerade för högst 40 km/h och försedda med belysning. 
Lunnagårdsvägen mäter ca 12-16 meter och regleras till högst 40 km/h. Vägen är försedd med en smal 
trottoar på östra sidan fram till tillfarten till regementet.  
 

Gång- och cykelvägar 

Det är enkelt att ta sig från stadsdelens västra delar och söderut. Från vändplatserna vid respektive 
lokalgata finns ofta anslutande gångvägar. Mellan Ripgatan, Duvgatan och Tärngatan finns ett stråk som 
förbinder de olika kvarteren. Det finns en friliggande gång- och cykelväg som nås från hela stadsdelen, 
och som löper från Orrhagavägen, via Stensholmsvägen och vidare söderut genom planskild tunnel under 
Stockholmsvägen. Denna förbinds direkt med norra delarna av centrum.  
 

Bild 11 - Foto av villan på fastigheten Orrhaga 1:3, samt vy mot kvarteret Laxöringen och Måsgatan (Google maps 2020) 

Bild 12 - Utdrag av framsidan från gestaltningsprogram år 2012, av Fortifikationsverket och White arkitekter.  
I programmet finns området och bebyggelsen karterad och beskriven. 
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Till planområdet och Orrhagas östra delar är tillgängligheten för gång- och cykeltrafik mer begränsad. 
Detta till följd av att Lunnagårdsvägen har kvar sin karaktär från den tid då detta var riksväg. Syftet med 
vägen var då inte att främja gång- och cykeltrafik, utan är ett behov som uppkommit med tiden. Vägen 
saknar friliggande gång- och cykelvägar och är i övrigt inte lämplig för blandad trafik. Detta korrelerar inte 
med stadsdelens karaktär och användning som helhet. Det finns en gång- och cykelväg som förbinder 
stadsdelen med centrum. Denna slingrar sig genom kvarteren västerut och går planskilt under 
Stockholmsvägen, via Rolandsdamm och söderut mot Vildparken.  
  

 
 

Allmänna platser 
I stort sett alla mark inom planområdet är tidigare detaljplanerad som allmän plats, gata eller parkmark. 
Användning Park eller plantering från 1970-talets detaljplaner är att jämställa med dagens användning av 
dagens Natur. Markanvändningen kan användas för att bilda allmänna vistelseplatser eller som i det 
aktuella fallet – buffertzoner invid en större väg. Markområdet i höjd med Duvgatan/Tärngatan rymmer 
fotbollsmål som spontant placerats. Övriga delar av området har inga användningsområden. 
 

Naturmiljö, växtlighet och biotoper 

Planområdet är bevuxet med gräs. Norrut i riktning mot natur- och fritidsområdet Brännemon finns 
planterade buskage och träd som avskärmar området från Lunnagårdsvägen. I övrigt är växtligheten gles. 
Det finns ett par träd utspridda längs med det ca 500 meter långa området, i huvudsak yngre björkträd.  
Det finns inga karterade naturvärden eller motsvarande inom eller i anslutning till planområdet.  
 

Rekreation 

Planområdet ligger söder om det större motionsområdet Brännemon. Detta ligger inom regementets 
områden men är öppet för allmänheten om inget annat anges. Området rymmer en mängd motionsspår 
och används flitigt av både privatpersoner och militärens verksamhet. Området utpekas som särskilt 
värdefullt för rekreation i kommunens Grönplan från år 2006. Det aktuella projektet som avser medföra 
att Lunnagårdsvägen förses med gång- och cykelväg, bedöms stärka kopplingen norrut till Brännemon. I 
översiktsplanen som tas fram under 2022 nämns området som en viktig mötesplats i staden. 
 
Av kommunens och länsstyrelsens granskningskartor framgår i övrigt inga förutsättningar för området 
som berör detaljplaneringen. Området ligger i ett sammanhang av byggd miljö, i ett mellanrum av gator 
och bostadskvarter. Markområdet har inte hanterats i kommunala planeringsunderlag, såsom program.  
 

 
  

Bild 13 - Illustrationer åt norr av Lunnagårdsvägen respektive öster åt Berglundavägen, med illustrerade byggnader. 
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Geotekniska förhållanden 

Området är från norr till söder mycket flackt. Nuvarande marknivå ligger på som högst +215 (RH 2000) 
och som lägst +213 i söder. I samband med planering och projektering av bostadskvarteren togs en 
omfattande geoteknisk undersökning fram. Borrplanen sträcker sig från kvarteret Siken i söder till 
nuvarande kvarteret Krabban i norr, och omfattar alla mark längs med Lunnagårdsvägen (se undersökning 
Pärm 178–1, -2, 19, år 1965. (Aktuella borrprovpunkter är nr. 403, 404, 396, 397, 384, 385, 370, 371, 357, 
358, 344, 345, 326, 327, 305, 306, 282, 283, 259, 260, 237, 238 samt 213–215. Dessa är trycksonderingar 
för att bestämma markens fasthet) 
 
Sammanfattningsvis utgörs hela undersökningsområdet av moränliknande sand- och grusavlagringar. 
Västerut (i nuvarande bostadskvarteren Ålen, Laken och Harren m.fl.) fanns delar överlagrade av torv, 
men marken under var av normal fasthet, och det bedömdes inte föreligga några grundläggningsproblem 
inom någon del av området. Berg har påträffats vid en mängd platser på grunda nivåer, ibland sågs berg i 
dagen, vilket bör beaktas vid framtida projekteringar. I övrigt påträffades berg ca 3–7 eller 4–10 meter 
under nuvarande marknivå (+214–215). En mer plats- och projektspecifik undersökning kan behöva tas 
fram inför projektering. Indikationer i nuläget talar för oproblematiska och goda förhållanden.  

Hos SGU är området karterat som 
isälvssediment, vilket stämmer med 
de undersökningar som gjorts. 
Exempel på isälvssediment är 
rullstensåsar. Jordarten består ofta av 
sand, rundat grus och rundade 
stenar. Jorddjupet är översiktligt 
karterat och generellt bedömt till 3–5 
eller 5–10 meters djup till berg. 
Kartorna stödjer bedömningen om 
goda grundläggningsförhållanden 
och planområdet avviker inte från 
tidigare bebyggda områden. 
 
 
 

  

Bild 14 - Karta av jorddjup respektive jordart (SGU, 2021). 
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Teknisk försörjning 
Hela planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA. Detta innebär att kommunen har byggt 
ut ledningsnätet så att de fastigheter som ingår i verksamhetsområdet får tillgång till tjänsterna gentemot 
en avgift, däribland servis till dagvattenledningsnätet. Respektive fastighetsägare ansvarar för avvattningen 
av det dagvatten som uppkommer inom fastigheten. Man ansvarar vidare för att det dagvatten som inte 
kan infiltreras i marken på den egna fastigheten avvattnas till den förbindelsepunkt som anvisats. Orrhaga 
var vid slutet av 1970-talet nära färdigbyggt. Ledningsnätet byggdes med de dimensioner som krävdes för 
mängden planerade hushåll. Det innebär att det kan bli komplicerat att addera bostäder genom den typ av 
projekt som planförslaget innebär, då ledningsnätet är nära maxbelastat.  
 
Dagvattenhanteringen tar stöd av det markområdet som studeras för bebyggelse. Detta fungerar som ett 
svackdike för infiltration från Lunnagårdsvägen och mark norrifrån. Dagvattenledningsnät är utbyggt i 
gatorna västerut, vid villakvarteren, och förbinds med brunnar. För att projektet ska vara genomförbart 
har det bedömts behöva anordnas perkolationsdike med uppehållande dammar, för att minska risken för 
översvämning och kunna hantera både fördröjning och infiltration. Bortledning sker genom befintligt nät 
med utsläpp i Brännemon och söderut, i trummor vid Stockholmsvägen mot Rokalven. Utöver en lokal 
fördröjning kan ledningssystemet i vissa delar behöva förstärkas för att ha beredskap för mer intensiva 
regnperioder. Sammantaget behöver exploateringen balanseras i täthet, brytas upp med dammar eller 
diken. Principer för hur detta kan gå till redovisades ovan. 

Anslutningar och ledningsnät 

Inom planområdet finns elledningar, hög- och lågspänning från Lunnagårdsvägen som löper genom till 
Duvgatan och kringliggande bostadskvarteren. Belysningsledningar finns i områdets yttre gräns. I den 
södra delen går en fiber-/optokabel i nordsydlig riktning i området mellan Orrhaga 1:3 och kvarteret 
Siken. En huvudledning för fjärrvärme går i nordsydlig riktning genom hela planområdet (se mellersta 
kartan nedan). Hela stadsdelen och är försedd med fiber. Optokabel leder till området söderifrån via 
Orrhagavägen och fördelas sedan via de mindre gatorna till respektive fastighet. Kabel löper i området 
söder om fastigheten Orrhaga 1:3, samförlagd med fjärrvärmeledning. Det är en huvudledning som 
fortsätter norrut i helhet inom planområdet. I planområdets södra delar finns dagvattenledningar till 
brunnar i Lunnagårdsvägen. 
 
De ledningar som behöver flyttas för att frigöra marken är den nämnda fjärrvärmeledningen (ca 250 
meter), elledningar i områdets mellersta delar (ca 50 meter) samt den ca 100 meter långa fiber-/optokabeln 
i södra delarna av området.  

 
  
   

 

 
 

Bild 15 - Översiktskarta av teknisk försörjning. 
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR 

BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

 
 

 
Bild 16 - Illustration av tänkt bebyggelse år norr respektive öst. 
 

Hela detaljplanen 

Detaljplanen omfattar delar den kommunala fastigheten Orrhaga 1:1, som rymmer gator, grönytor och 
motsvarande allmän plats i tidigare byggd miljö. Planområdet har avgränsats till Lunnagårdsvägen samt det 
nära 500 meter långa och 25-45 meter breda området av gräs som ligger direkt väster om vägen. Detta 
område gränsar till lokalgator, som Berglundavägen, och ytterligare västerut finns villakvarter. 
Sakägarkretsen utgörs i stora drag av dessa hushåll.   
 
Orrhaga är ett attraktivt bostadsområde där nybyggnationer av flerbostadshus, parhus och radhus nyligen 
skett. I en förstudie inför planering studerades det aktuella området under våren år 2021. Detaljplanen har 
utformats till stor del utefter detta underlag. Vissa anpassningar utefter möjligheterna att omvandla gator 
eller hantera dagvatten har varit nödvändigt. Detaljplanen reglerar oanvänd, tidigare reglerad naturmark, 
till ca 13 500 m2 kvartersmark för bostäder. Planområdet fördelas i tre olika områden, tänkta som tre 
bostadskvarter. Inom kvartersmark medges bostadsbyggnader till totalt 3700 m2 byggnadsarea. Därtill 
finns sedan tidigare en villa inom planområdet, som antingen kan finnas kvar, eller på sikt ingå i nytt 
kvarter. Området väntas rymma 20-25 bostäder, beroende på byggnadstyp, omgivna av grönstruktur, 
dagvattendammar och småskaliga lokalgator. Byggrätt för bostäder i 1–2 våningsplan, uppdelade 
kvartersvis inom området medges. Ambitionen är att området ska anslutas till centrum och resten av 
stadsdelen Orrhaga med både gång- och cykelvägar. Detaljplanen ger även förutsättningar för att reducera 
bredden på Lunnagårdsvägen. 
 

Detaljplanens syfte  

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att reglera delar av fastigheten Orrhaga 1:1 för att möjliggöra bostadskvarter för 
ett 20-tal byggnader. Detaljplanen fastslår ytor för dagvattenhantering och reglerar delar Lunnagårdsvägen 
i syfte att möjliggöra ombyggnation med bland annat gång- och cykelväg.   

Beskrivning av planens huvuddrag 

Detaljplanen reglerar oanvänd, tidigare reglerad naturmark, till ca 13 500 m2 kvartersmark för bostäder. 
Planområdet fördelas i tre olika områden, tänkta som tre bostadskvarter. Inom kvartersmark medges 
bostadsbyggnader till totalt 3700 m2 byggnadsarea. Därtill finns sedan tidigare en villa inom planområdet, 
som antingen kan finnas kvar, eller på sikt ingå i nytt kvarter. Det är radhus eller kedjehus som avses med 
tillhörande komplementbyggnader. Mellan bostadshus eller kvarter lämnas förbindelser mellan 
Berglundavägen i väst och Lunnagårdsvägen i öst för både motortrafik och gång- och cykeltrafik. 
Projektet syftar medföra nybyggnation av gång- och cykelväg längs med planområdets östra del, 
motsvarande ca 500 meters längd längs med Lunnagårdsvägens västra del. 
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REDOVISNING AV PLANBESTÄMMELSER 

Användningsbestämmelser (kategori) 

Allmän plats 

Lokalgata  

Användningen benämns på plankartan med versaler, GATA, och anges med ljust grå färg. En gata är en 
allmän plats som är avsedd för både för fordonstrafik och gång och cykeltrafik. En gata avgrenas från 
huvudnätet och ingår i lokalnätet med lägre framkomlighet och ofta många utfarter. Här ingår utrymmen 
invid gatan, såsom diken eller utrymmen för belysning.  
 
Lunnagårdsvägen anges som lokalgata. Syftet är att få den att hamna inom ett och samma planområde och 
med en konsekvent reglering. Sträckan är sedan tidigare endast bitvis reglerad samt genom tre 
sammanhängande detaljplaner. Regleringen säkerställer att vägens fulla bredd hamnar inom avsedd 
markanvändning. 
 
I användningsområdet för Lunnagårdsvägen har det illustrerats en 3–4 meter bred gång- och cykelväg med 
tillhörande passager. I senare projektering kommer sträckans utformning mer noggrant att utredas.  

Natur 

Användningen anges på plankartan med versaler, NATUR, och anges med ljusgrön färg. Användningen 
natur används för friväxande grön- och skogsområden som inte är anlagda och inte sköts mer än enligt 
skötselplan eller genom viss städning. 

Egenskapsbestämmelser (underkategori) 

Utformning av allmän plats  

Utformning av områden för dagvatten  

Inom naturmark anges ytor med beteckningen b1 där två olika dammar har beräknats behöva anläggas. En 
i norr och en i söder. Placeringen, formen, djupen eller andra tekniska aspekter av dammen styrs inte i  
plankartan.  

• b1 – Yta avsedd för dagvattendamm eller jämförlig anläggning. 
 
Storleken på illustrerad damm är ca 700 m2 vartdera. Det har beräknats vara mer än tillräckligt. Områdena 
utgör länkar mellan olika gator, kvarter och gång- och cykelvägar. Dagvattendammen i norr skulle rymma 
ca 200 m3 och dagvattendammen i söder ca 190 m3 om man har förbindelse mellan dammarna. 
Dagvattendammen i norr skulle rymma ca 300 m3 och dagvattendammen i söder ca 190m3 om man 
separerar dem och leder in dagvatten från olika håll. 
 

Huvudmannaskap 

Allmän plats som regleras i detaljplanen omfattas av kommunalt huvudmannaskap. Det innebär gator eller 
vägar, gång- och cykelvägar eller naturmark. Anläggningar som dagvattendammar och diken ligger också 
inom allmän plats. Antingen som delar av vägområde eller som en del av naturområden.  
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Användningsbestämmelser (kategori) 

Kvartersmark  
Bostäder  

Användningen Bostäder anges på plankartan med versalt B och gul färgläggning. Användningen används 
för olika former av boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement som kan ligga inom eller i 
anslutning till bostaden ingår. Det kan till exempel vara garage, parkering, tvättstuga, gäststuga eller 
gästlägenhet, lekplats och miljöhus för flerbostadshus. 
 

Egenskapsbestämmelser (underkategori) 

Utnyttjandegrad 

Inom kvartersmark regleras hur mycket som får byggas inom ett område med bestämmelser om 
utnyttjandegrad, som på plankartan anges med e. Bestämmelser om utnyttjandegrad reglerar 
exploateringens största eller minsta omfattning och tydliggör bland annat för fastighetsägare hur mycket 
som får byggas på den egna fastigheten och på de kringliggande fastigheterna. Utnyttjandegraden anges 
kvartervis och innebär ca 20–25 % byggnadsarea inom respektive kvarter. 
 
Den norra byggrätten, i höjd med Ripgatan och kvarteret Krabban, utgör 4765 m2 kvartersmark. Ytan  
omges av ett 4 meter djupt stråk av prickmark, samt omfattas av u-områden. Prickmarken upptar totalt 
1810 m2. Byggrätten har beräknats kunna inrymma ca 10 bostadsbyggnader av kedjehustyp eller radhus, 
fördelat på totalt högst 1100 m2 byggnadsarea. 

• e2 1100 – Största byggnadsarea i kvadratmeter. 
 

Den mellersta byggrätten sträcker sig mellan Örngatan i söder till Tärngatan i norr. Området utgörs av 
4642 m2 kvartersmark. Ytan omges av ett 4 meter djupt stråk av prickmark, som till ytan upptar totalt 
1550 m2. Det kvarstår därmed ca 3100 m2 mark som får bebyggas. Byggrätten totalt har beräknats kunna 
inrymma ca 12 bostadsbyggnader av kedjehustyp eller radhus, fördelat på högst 1500 m2 byggnadsarea  

• e2 1500 - Största byggnadsarea i kvadratmeter. 
 

Den södra byggrätten ligger öster om Tjädervägen och kvarteret Torsken. Området mäter totalt 3690 m2 
och anges till markanvändning för bostäder. Prickmark, mark som inte får förses med byggnad läggs 
genomgående till 4 meters djup. Byggrätten har beräknats kunna rymma ca 8–9 bostadsbyggnader av 
kedjehustyp eller radhus, fördelat på totalt högst 1100 m2 byggnadsarea. 
 
Den sydligaste delen av kvarteret avskärmas av egenskapsgräns och anges med egen utnyttjandegrad. 
Området mäter ca 650 m2 undantaget prickmark, och får bebyggas till högst 450 m2 byggnadsarea. (Av 
kvarvarande mark ska minst 20% av marken vara genomsläpplig (se b3)). 
 
Fastigheten Orrhaga 1:3 (villan) i södra delarna av planområdet anges med en utnyttjandegrad som gör det 
möjligt att utveckla fastigheten i sin nuvarande form, alternativt ingå i framtida flerbostadshuskvarter. 

• e1 - Största byggnadsarea för huvudbyggnad respektive komplementbyggnad. 
 

Höjd på byggnadsverk   
Högsta höjd på byggnadsverk  
Syftet är att medge en höjd som inrymmer bostadsyta motsvarande två våningsplan.  
Bestämmelsen betecknas på plankartan med siffra inom en romb, där rombens överdel kantas av en linje.  

• Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnader anges till 9 meter.  
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Begränsning av markens utnyttjande 
Marken får inte förses med byggnadsverk  
Punktprickade områden (prickmark) anger markområden som inte får förses med byggnadsverk.  
Prickmarken syftar undanta byggrätt från u-områden, markreservat för ledningar, samt säkra byggnadsfria 
avstånd till allmänna platser eller annan bebyggelse. Prickmark finns främst mot gator för att öka 
trafiksäkerheten mot korsningar, eller där byggnader annars riskerar påverka gaturummet.  
 
Information: Begreppet byggnadsverk innebär vid tiden (PBL 1 kap. 4 §): en byggnad eller annan anläggning.  
En byggnad innebär en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad 
på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara 
konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den, medan en anläggning kan innebära (enligt PBF 6 kap. 1-2 §) 
exempelvis parkeringsplatser, murar och plank m.m. Således är det möjligt att inom prickmarken anlägga 
parkeringsplatser osv. men inte möjligt att uppföra byggnader. 

 
 

Placering    
Placering av byggnadsverk   
En bestämmelse om placering läggs in på plankartan och säkerställer att ny bebyggelse inte sammanfaller i 
fastighetsgräns med villan på fastigheten Orrhaga 1:3. Skulle villan rivas så behöver fastigheten regleras till 
att ingå i nybyggnadskvarteret för att kunna bebyggas sammanhängande.   

• p1 - Byggnadsverk får placeras närmst 4 meter från fastighetsgräns mot annan bostadsfastighet 
som rymmer villabebyggelse.  
 

Utformning    
Annan typ av byggnadsverk  
Området har inte bedömts vara lämpligt för villabebyggelse. Det är en byggnadstyp som inte är tillräckligt 
yteffektiv i förhållande till områdets läge och potentialer.  

• f – Endast radhus, parhus, kedjehus eller motsvarande sammanbyggda byggnadstyper. Ej 
friliggande villor. 

 

Stängsel, utfart och annan utgång, kvartersmark  
Utfart  

• j1 - Utfart får inte förläggas mot öst och Lunnagårdsvägen. 
 
I syfte att säkerställa trafiksäkerhet och att angöringar till kvarteret anläggs från den tilltänkta 
angöringsgatan, Berglundavägen, införs bestämmelse som förbjuder att tillfarter/utfarter förläggs mot 
öster om Lunnagårdsvägen. Åt denna riktning är vidare tänkt att en gång- och cykelväg ska anläggas. Det 
vore då komplicerat om en rad tillfarter behöver flyttas eller göra avbrott i gång- och cykelvägen.  
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Utförande    
Markens genomsläpplighet   
Beteckningen b2 anger det dike som löper i nordsydlig sträckning väster om Lunnagårdsvägen. Eftersom 
utfarter inte får anordnas mot öster, och diket har en tydlig roll för hantering av dagvatten är det motiverat 
att behålla markens genomsläpplighet så långt det går.  
 
Det är möjligt att bitvis lägga igen diket, men då behövs kompletterande åtgärd, så som dränrör i botten 
och fylla med makadam för att bibehålla genomsläpplighet. 

• b2 - Marken ska vara genomsläpplig.

Respektive kvarter regleras för högsta byggnadsarea (se e1 och e2 ovan). Utöver bebyggelse behöver vissa 
ytor hårdgöras för att säkerställa tillgänglighet, platser invid hus och biluppställningsplatser. Det kan även 
invid respektive byggnad anläggas uteplatser etc. I syfte att säkerställa att kvarteret inte hårdgörs mer än 
nödvändigt och behåller en lämplig avvägning med hänsyn till dagvattenhantering införs bestämmelse. 

• b3 - Lägsta area av genomsläppliga markytor i procent  
 
Det norra kvarteret 
Det norra kvarteret mäter totalt 4765 m2, varav 1810 m2 omfattas av prickmark. 1100 m2 får bebyggas, 
vilket gör att det återstår 3666 m2 markyta när kvarteret är fullt utbyggt. Ett dike i östra delen omfattar ca 
1200 m2, därutöver behövs ytor för infiltration om minst 1000 m2 inom kvarteret och mellan byggnader. 

• b3 20 
 
Det mellersta kvarteret 
Det mellersta kvarteret mäter totalt 4642 m2. Enligt samma princip som ovan avsätts erforderlig mark för 
dagvattenhantering inom kvarteret. Diket mot öster mäter ca 1000 m2, därutöver behövs ytor för 
infiltration inom kvarteret och mellan byggnader. Det har illustrerats två genomsläppliga ytor, likt svackor, 
om ca 500 m2 vartdera inom området. 

• b3 20 
 
Det södra kvarteret 
Kvarteret mäter 3692 m2 och omfattas till 1098 m2 prickmark. Utnyttjandegraden är på 1100 m2. Det har 
beräknats behöva och kunna avsättas ca 2000 m2 infiltrerbar yta.  

• b3 20 
 

Markreservat för allmännyttiga ändamål, kvartersmark 

Underjordiska ledningar 

Bestämmelsen om markreservat för underjordiska ledningar betecknas u1 på plankartan och möjliggör 
bildandet av ledningsrätt. Det finns en rad olika områden avsedda att säkra underjordiska ledningar.  
 

1. Kvartersmark direkt öster om Berglundavägen är avsett att rymma en ny dragning av en 
huvudfjärrvärmeledning. Ytterligare ledningar kan komma att samförläggas i området. Områdets 
första etapp går från Ripgatan i norr till Tärngatan i söder och berör endast fastigheten Orrhaga 
1:1. Ytterligare söderut kan ledningen ligga i allmän platsmark, därefter dras väster om fastigheten 
Orrhaga 1:3. För den sydligaste etappen finns ett u-område i västra delen placerat, med samma 
princip som för det norra området. U-områdena omfattas av prickmark till 4 meters bredd.  
 

2. I den norra byggrätten finns kabel/ledning för tele/kommunikation (Skanova) uppdelat i två 
delar. Dessa löper vidare österut till bostadskvarteren i Orrhaga, och säkras med u-områden. Det 
norra området rymmer endast kommunaktionskablar. Det södra området avsätts för samma typ 
av kabel, samt för att kunna rymma även elledningar för hög- och lågspänning, opto/fiber (Eksjö 
Energi). Området har avsatts till 6 meters bredd. 
 

3. Fastigheten Orrhaga 1:3 anges med u-område i området längst österut i riktning mot 
Lunnagårdsvägen. Direkt öster om den östra fastighetsgränsen finns kabel/ledning för 
tele/kommunikation (Skanova) samt dagvattenledningsnät (Eksjö Energi).  
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4. Området ovan fortlöper söderut i ca 100 meters längd inom fastigheten Orrhaga 1:1. Området 
har samma syfte som ovan, och har genomgående 4 meters bredd. 
 

5. Söder om fastigheten Orrhaga 1:3 löper ett område i östvästlig riktning i syfte att säkra tillgång till 
kabel/ledning för tele/kommunikation (Skanova). Området ligger inom fastigheten Orrhaga 1:1 
och är 4 meter brett. 
 

6. Längs med västra änden av den södra byggrätten, i linje med Tjädervägen, löper ett 5 meter brett 
u-område. Detta syftar rymma en ny dragning av en huvudfjärrvärmeledning. Området förbinds 
med Orrhagavägen i söder genom allmän plats (natur).  

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 15 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft.   
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

Hushållning med mark och vatten 

Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områden är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god hushållning (Miljöbalken 3 kap. 1 §). Det bedöms i det aktuella fallet 
vara en god avvägning att möjliggöra byggnation på ett markområde som i nutid saknar ett syfte eller har 
något definierat värde. Områdets roll som buffertzon längs med riksväg är uttjänat. Vid området finns all 
nödvändig infrastruktur tillgänglig. I ett alternativ där jungfrulig, och ofta mer värdefull mark, behöver tas 
i anspråk vore ingreppet för motsvarande projekt avsevärt högre. En komplettering av stadsområdet inom 
byggd miljö är även i enlighet med kommunens översiktsplan och planeringriktlinjer. 

Nuläge, framskrivet nuläge och nollalternativ 

Nuvarande användning innebär ett stort markområde i stadsområdet står oanvänt. Områdets potentialer 
sett till stadsutveckling är stora, och att arbeta med denna typ av förtätningsytor är resurseffektivt och 
korrelerar med kommunens vägledande planeringsdokument. Området kan rymma ett tjugotal 
bostadsbyggnader, av typen radhus, kedjehus eller motsvarande. Byggnadstypen finns i Orrhaga sedan 
tidigare, dock är villabebyggelsen den dominerande formen. Planområdet väntas bli en tydlig del av 
stadsdelen, samtidigt som det bildas en egen kvartersstruktur. Detaljplanen bedöms möjliggöra ett hållbart 
projekt där resurser tas tillvara, utan att ge negativ miljöpåverkan eller inverkan på andra intressen. Att 
tillföra byggnader för lägenheter medför en variation. Mellan byggnader ges utrymme för grönytor, 
smitvägar, dagvattendammar och hög andel trädgårdsyta. Marken tas väl till vara, och utvecklas med 
hänsyn till dagvatten, grundvatten och stadsbilden.  
 
Ett nollalternativ innebär att rådande förhållanden fortsättningsvis gäller. Detta skulle innebära att 
detaljplanerna fortsätter reglera området som natur, och att det stora markområdet förblir oanvänt. Då 
bostadsbehovet kvarstår och ökar kommer alternativa områden behöva hittas. 

Förändringar i stads– och landskapsbild  

All förändring och nybyggnation innebär en kontrast till sitt närområde. Det kan vara i form av ny 
arkitektur eller ökad befolkning. Detta projekt innebär ett småskaligt tillskott till stadsdelen Orrhaga. Det 
adderas ett tjugotal bostäder till en stadsdel med hundratals bostäder, i ett område som är ca 500 meter 
långt. En märkbar ökning av befolkning och trafikering kan därmed inte antas. Då marken står oanvänd i 
nuläget kommer byggnationen i sig utgöra en stor kontrast, som upplevs i huvudsak från Berglundavägen.   
 

Avstånd till befintliga bostadshus har hållits till i 
genomsnitt 15 meter. Därtill finns utrymme även inom 
egna kvarteret. Ambitionen har varit att möjliggöra ett 
förhållandevis tät och markeffektivt kvarter, där en känsla 
av luftigt och öppet finns kvar. Det ges därför stora 
möjligheter att ta sig genom kvarteren samt att anlägga 
ordnad parkmark, dagvattendammar och vistelseytor. 
Jämfört med nuläget är detta en stor kontrast, delvis 
genom att tillgängligheten ökar. 
 
Trafiksituationen bedöms inte påverkas negativt, sett till 
säkerhet eller kapacitet. Det bildas tillfart till respektive 
kvarter där parkering hålls samlad. Längs med 
Lunnagårdsvägen är ambitionen att anlägga en gång- och 
cykelväg. Projektet kräver samspel mellan exploatör och 
kommunen. Tiden för projektet är oviss. Det är en åtgärd 
som tydligt främjar möjligheten att resa säkert och 
effektivt mellan stadsdelen och centrum. Projektet främjar 
människors möjligheter att använda den allmänna 
gatumiljön, utan bekostnad på motortrafiks 
framkomlighet. 
 

 
Bild 16 - Illustration av tänkt bebyggelse. 
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Lunnagårdsvägens västra ände förses med en ca 4 meter bred gång- och cykelväg. Som nämnt varierar 
vägens bredd, från som lägst 8 meter i delar i söder, till över 16–17 meter i mellersta och norra delarna. I 
de delar där vägen är som smalast, från i höjd med fastigheten Orrhaga 1:3 till infart till regementet, finns 
även en ca 1–1,5 meter bred trottoarliknande avsats längs med vägens östra del. Denna kan tas bort i 
samband med att ny gång- och cykelväg byggs. Därmed sker ingen förändring i bredd där vägen är som 
smalast. Dessa 1,5 metrar läggs alltså till motortrafikens utrymme. I övrigt finns belysning tillgänglig längs 
med sträckan för gång- och cykelvägen, som även planeras förlängas in i nya kvarteret. 
 

 
Bild 17 - Illustration åt öster 
 
Inom de olika kvarteren kommer tätheten variera. Högsta andel byggnadsarea inom respektive område har 
styrts genom planbestämmelser. Arkitektur och utformning av respektive byggnad regleras inte. Den norra 
delen av området utgör 4766 m2 kvartersmark, och har beräknats för ca 8–10 bostadsbyggnader, 
motsvarande totalt högst 1300 m2 byggnadsarea. Kvarterets mellersta del utgör 4642 m2 kvartersmark, och 
har beräknats rymma maximalt 12 mindre bostadshus, motsvarande högst 1500 m2 byggnadsarea. Den 
södra delen utgör 3914 m2 kvartersmark, och föreslås för ca 6–8 bostadshus, beroende på husmodell, 
motsvarande totalt högst 1100 m2 byggnadsarea. Detta redovisas mer detaljerat i förstudien (se bilagor).  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandebeskrivning redovisar de administrativa, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska frågor 
som behövs för att kunna genomföra detaljplanen. Den skall redovisa vem som vidtar åtgärderna och när 
de skall vidtas. Den förtydligar detaljplanens syfte och vägleder genomförandet av detaljplanen.  

Grundläggande förutsättningar 

Fastigheten Orrhaga 1:1 ägs av Eksjö kommun. Denna rymmer all ny föreslagen bostadsmark, 
Lunnagårdsvägen samt allt däremellan inom planområdet.  
 
Fastigheten Orrhaga 1:3 är privatägd och sedan tidigare bebyggd med bostadshus. Orrhaga 1:3 ingår i det 
användningsområde för bostäder som kan omställas till radhuskvarter. Befintlig bebyggelse kan finnas 
kvar, alternativt rivas och bebyggas med andra byggnadstyper. Detaljplanen ger endast möjligheter. 
 
Orrhaga 1:1 behöver fastighetsbildas till andra och fler fastigheter. Lunnagårdsvägen kan separeras från 
det som är tänkt att bli bostadskvarter. Detta område kan bli en eller flera olika fastigheter. Alternativt kan 
respektive byggnad hamna inom egen fastighet. Detaljplanen ger här endast förutsättningar, och inga 
skyldigheter att fastighetsbildas på visst sätt. Detaljplanen reglerar dock högsta andel byggnadsarea inom 
olika egenskapsområden. Byggrätten är därför oberoende av mängden fastigheter inom densamma.  

Ansvarsfördelning 

Eksjö Energi AB ansvarar genom Eksjö kommun för skötsel och drift av allmänna platser. Inom 
planområdet är dessa gator, gång- och cykelvägar, dagvattendammar, och de tekniska anläggningarna 
kopplade till dessa områden. Ytor inom reglerad allmän plats. Utbyggnad och drift av teknisk infrastruktur 
åläggs Eksjö Energi som är huvudman. Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA.  
 
Eksjö Energi AB är ledningsägare för el, fjärrvärme, opto och VA. Områden för att rymma sådan teknisk 
infrastruktur har angetts i plankartan. Ledningsägaren är ansvarig för att ledningsrätter bildas. 
 
Eksjö kommun ansvarar för att fastighetbildningsärende initieras, där bland annat syftet är att avskilja 
allmän plats från kvartersmark inför framtida exploatering, och fördelning av skötsel och drift.  

 
Framtida ägare 
För drift och underhåll av kvartersmarken inom planområdet ansvarar den framtida fastighetsägaren. 
Fram till dess att kvartersmarken säljs ansvarar Eksjö kommun, som nuvarande fastighetsägare, för 
området. Fastighetsägarens ansvarsområden i samband med byggnation vidareutvecklas i samband med 
försäljning och bygglov. Sådana områden omfattar bland annat dagvattenhantering, parkeringsmöjligheter, 
tillgänglighet och utformning av såväl området som bebyggelsen. 
 
Fastighetsägare ansvarar för avvattningen av det dagvatten som uppkommer inom fastigheten. Man 
ansvarar vidare för att det dagvatten som inte kan infiltreras i marken på den egna fastigheten avvattnas till 
den förbindelsepunkt som anvisats (dagvattenbrunn, damm, dike etc.). Den enskilde fastighetsägaren har 
då denne vidtar en åtgärd, ett generellt ansvar att se till att avvattningen inte medför betydande olägenhet 
för omgivningen. Ansvaret innebär att hantera så stora delar av dagvattnet som möjligt inom egna 
fastigheten, och avvattning mot förbindelsepunkten ska ses som endast ett sista steg och val. 
 
Brandvattenpost skall anordnas enligt Eksjö kommuns handlingsprogram för Operativa insatser, 
Delprogram till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (2016-03-23, Kf § 59). Alternativt 
sådan handlingsplan, föreskrift eller motsvarande som gäller vid tiden för byggnation. Enligt nu gällande 
handlingsprogram får avståndet mellan brandpost och angreppspunkt vara maximalt 75 meter. Placering 
av brandposter samt dimensionering på sådan avgörs i samråd med räddningstjänsten. 
 

  



 

29 
 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsreglering 
Detaljplanen fastslår inte den framtida fastighetsbildningen. Dock är avsikten att kvartersmark ska 
separeras från allmän plats. I nuläget ligger all mark inom kommunens fastighet Orrhaga 1:1. 
Kvartersmarken kan i sin tur delas upp i flera fastigheter, kvartersvis eller där respektive byggnad ligger 
inom egen fastighet. Fram till dess att marken står inför exploateringen kan denna reglering avvakta. 

 

Ledningsrätter, servitut eller rättigheter 

U-områden och prickmark anges i plankartan i syfte att säkra tillgänglighet till ledningar. Dessa områden 
är tänkta att bildas till rättighetsområden, vilket görs genom lantmäteriärende. 
 

Flytt av ledningar 

För att detaljplanen ska vara fullt genomförbar behöver ledningar flyttas. I förstudien inför planarbetet 
studerades förutsättningarna för ledningsflytt, som konstaterades vara fullt genomförbart.  
 

1. En huvudfjärrvärmeledning löper i nordsydlig riktning genom hela planområdet. Den norra byggrätten 
är 130 meter lång. Ledningen kan där flyttas ca 8 meter västerut till att hamna öster om Berglundavägen. 
Ett område för detta har avsatts i plankartan (u-område). Där kan den skyddas av ett minst 4 meter djupt 
rättighetsområde in på framtida tomtmark (prickmark). Den mellersta byggrätten är ca 185 meter lång. 
Ledningen kan flyttas på samma sätt i detta område. Från byggrättens center till dess västra delar. Den 
södra byggrätten är 125 meter, med fastigheten Orrhaga 1:3 inräknad. Ungefär 100 meter av ledningen 
behöver flyttas västerut för att hamna i prickmark invid gatan. Härutöver kan ledningen behöva flyttas 
från naturområdet som avser rymma dagvattendamm (strax norr om fastigheten Orrhaga 1:3). 
 

 
Bild 19 - Karta över den norra, mellersta och södra byggrätten, samt hur ledningsnät ligger inom 
respektive del. 

• Fjärrvärme 

• Fjärrvärme 

• Fjärrvärme 

• Tele/ 
 Skanova 

• Tele/ 
Skanova 

• Tele/ 
 Skanova 
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2. Inom planområdet har Skanova, Geomatikk Sverige AB ledningar 
som löper från Lunnagårdsvägen och angör villaområdet västerut (se 
kartor ovan). Det som är karterat är kopparkabel för tele samt 
kanalisation. Det saknas rättigheter för ledningarna, som berör 
planområdets norra och södra delar. I ungefär samma område som 
Skanovas ledning, finns Eksjö Energis elledningar och optokabel 
(fiber). Dessa behöver flyttas och förläggas västerut.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 

Planavgift 

Inom hela planområdet gäller planavgift. 
 

• Med planavgift avses en avgift för detaljplaneläggning som tas ut om bygglov beviljas och 
fastigheten har nytta av planen. Att fastigheten ska ha nytta av planen handlar inte nödvändigtvis 
om tillkommande byggrätt, utan kravet på nytta kan sannolikt oftast sägas vara uppfyllt om lov 
lämnas för ny-, om- eller tillbyggnad som medges i detaljplanen. 

 

 

Uppskattning av kostnader för detaljplanens genomförande 

Nedan redovisas uppskattade kostnader för ett totalt genomförande av detaljplanen, innefattande gator, 
tomtmark och ett 20-tal bostadsbyggnader, med erforderlig teknisk infrastruktur. Kostnadsfördelningen är 
principiellt så att kommunen står för kostnader kring iordningsställande av allmän plats. Exploatören står 
för kostnader knutna till att bereda och bebygga tomtmarken. En del kostnader kan fördelas mellan 
parterna. Kostnaderna är dock desamma. Exempelvis kan exploatören genom senare avtal åläggas bygga 
delar av en gata, som sedan övertas av kommunen. Dagvattendamm skulle kunna byggas av en part men 
skötas av en annan. Kommunen kan stå för kostnaderna för att bilda fastigheter i området, som sedan 
adderas till pris vid köpeavtal.  
 

1. Bygga om Lunnagårdsvägen. Äldre trottoar tas bort och ny gång och cykelväg till ca 500 meters 
längd byggs. Asfaltering, kantsten och upphöjning krävs.  
 

2. Flytta huvudfjärrvärmeledning samt elledningar från planområdets mellersta delar till de västra 
delarna av byggrätten, motsvarande direkt öster om Berglundavägen. Sträckan för 
flytt/omdragning är ca 300 meter och kräver skarvning, grävning och igenläggning m.m. 

3. Området behöver fastighetsbildas. Lantmäteriet tar ut kostnader för dessa tjänster, och det är 
svårt att uppskatta på förhand. Det kan bli ett ärende som innebär att bilda ett 30-tal fastigheter, 
ledningsrätter och gemensamhetsanläggning, eller mer okomplicerat såsom att bilda 3 fastigheter. 
Kostnadsuppskattningen läggs på grund av osäkerheten i överkant.  

4. Marköverlåtelse och köp av mark. Kommunen säljer tomtmark till framtida exploatör. Nuvarande 
pris för tomtmark med motsvarande byggrätt och läge är xxx :-/m2. Området mäter ca 15 000 m2. 

5. Kostnader för bygglov och planavgift enligt nuvarande taxa. 

Bild 20 - Karta över planområdet med 
elledningar. 
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6. Anslutningsavgifter till el, fjärrvärme, fiber och VA enligt nuvarande taxa (2022). 
VA: 226 000:- per fastighet eller bostadshus. 
Fjärrvärme: 15 000:- i anslutningsavgift för en- och tvåbostadshus + 886:- /MWh 
El: 20 000:- i grundavgift för anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten 
Fiber: 15 000:- i tätort i installationskostnad, och som lägst 7500:- i samband med projekt 

 
7. Byggnation av öppet dagvattensystem, omfattande dike, svackytor och perkolationsdamm. 
8. Årlig kostnad för underhåll av tillkommande allmänna platser. 

 

Markförvärv 

All kvartersmark inom planområdet avses ägas privat. Avtal tecknas mellan exploatören och Eksjö 
kommuns mark- och exploateringsavdelning inför sådana uppgörelser. Markförvärv kan föregås av 
markanvisningsprocess.  
 

Anläggning-/anslutningsavgifter  

Planförslagets genomförande medför att teknisk infrastruktur byggs ut. För ett 20-tal bostäder behövs VA 
och el. Fjärrvärme och fiber finns tillgängligt i närområdet. Eksjö Energi AB ansvarar för att ledningsnät 
byggs ut och att serviser kommer till stånd. För senaste taxa kontakta huvudmannen. I nuläget är enligt 
prisexempel 2019 nivån: Fastighet med ett enbostadshus - Vatten, avlopp och dagvatten: 226 000 kr 
 
I samband med eventuella ytterligare anslutningar tas anslutningsavgift ut i samband med att 
förbindelsepunkt anvisas fastighetsägaren. Eksjö energi tar ut avgift för anslutningar vid varje tidpunkt 
enligt gällande taxa. Exploatörerna ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete på tomtmark som ligger 
efter förbindelsepunkt. 
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