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Detaljplan
Regementsparken 1, Regementsstaden i Växjö
Syfte
Syftet med ny detaljplan för fastigheten Regementsparken 1 är att skapa förutsättningar för en
förtätning och byggnation av framförallt nya bostäder. Frågan om ny detaljplan har prövats genom planbesked då byggnadsnämnden beslutade 2013-02-27 att en planläggning ska ske (citat):
”i syfte att möjliggöra ytterligare exploatering inom Regementsparken 1”.

Bakgrund
Ett förslag till ny detaljplan för Regementssparken 1 togs fram under 2014 (efter ett positivt
planbesked 2013) men efter samrådet avbröts planprocessen 2014. Byggnadsnämnden (BN) beslutade också senare (2015-05-27 § 112) att ”BN är beredd att ändra gällande detaljplan i syftet
att möjliggöra ytterligare exploatering inom Regementsparken 1 under förutsättning att tidigare
prövat förslag med två stycken 16 -våningshus omarbetas efter inkomna synpunkter i ärendet”.
Nu har sökande lämnat in ett omarbetat förslag, som härmed prövas på nytt, genom denna planprocess.

Gällande plan för området togs fram 1999 med syftet att bl.a. säkerställa ett bevarande av röda
underofficersvillor utmed Kasernvägen samt Regementsparken, som reglerades då i planen som
kvartersmark, men med byggnadsförbud (prickad mark) och markanvändning BKS (bostäder/kontor/skola).
Efter att planen togs fram har flera avstyckningar skett, bl.a. ägs/förvaltas officersvillorna nu genom en bostadsrättsförening (BRF Regementsvillorna) och ytterligare en BRF har tillkommit
(BRF Kasernparken). Fastigheten Regementsparken 1 är privatägd och används just nu för kontors-/utbildningsverksamhet.
Läget i staden – Det är ca 1 km mellan planområdet och stadskärnan; gångavstånd till många
arbetsplatser inom Regementsstaden/Västra Mark samt fritids-/handels-/bostadsområden (både
befintliga samt nya som planeras och ska byggas inom Arenastaden, Bäckaslövsområdet).

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Översiktsplan (ÖP) för Växjö stad (antagen av kommunfullmäktige KF 2012-02-28) redovisar
den aktuella marken som ”Omvandlingsområden längs järnvägen, Centrum - Bäckaslöv”
med användning ”Den blandade stadsbygden – stadsbebyggelse som i huvudsak används för bostäder, handel, kontor eller annan verksamhet som är förenlig med bostäder i närheten.”
I Grönstrukturprogrammet (antaget av KS 2013 04 09) är området utpekat som en del av
stadens övergripande grönstruktur. Områdets naturvärde har bedömts till en 6 på en skala mellan
1-10. Grönstrukturprogrammets riktlinje i frågan är att ”naturvärden över sex betraktas som
skyddsvärda miljöer ur ett biologiskt perspektiv”.
Planområdet ligger också i riskzon för överbelastat ledningsnät vilket kräver bl.a. bra hantering
och tillräckliga ytor för dagvattenhantering.
Kommunens vilja är att byggnation ska prövas enligt översiktsplanen och inte att säkerställa
grönstrukturprogrammets intentioner, med hänvisning till KS beslut 2015-03-03 § 79 (citat):
”Kommunstyrelsen uppdrar till byggnadsnämnden att detaljplanelägga fastigheten Regementsparken 1 för att möjliggöra bostadsbyggnation”.
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DETALJPLAN
Handläggs med s.k. ”standardförfarande” enligt senaste ändringar i PBL ”En enklare planprocess” som gäller efter den 1 januari 2015. Motiv som ska uppfyllas vid val av standardförfarandet enligt nedan:
- Planförslaget följer översiktsplanen
- Planförslaget har begränsat intresse för allmänhet
- Planförslagets genomförande antas inte medföra betydande miljöpåverkan
Standardförfarande innebär en kortare granskningstid efter samrådet vilket kan korta den totala
handläggningen av detaljplanen, vilket var syftet med lagändringen 2015.
Handlingar - Detaljplanen består av plankarta med planbestämmelser, behovsbedömning samt
denna planbeskrivning inklusive redovisning av planens genomförande, dvs. fastighetsrättsliga
konsekvenser.
Utredningar
Geoteknisk undersökning, Sweco 2014 01 15
VA-utredning, Sweco 2014 01 23
Trädinventering, Gröna rummet, juni 2014
Bullerutredning, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, oktober 2016
PLANOMRÅDE - Plandata
Areal – planområdet omfattar fastigheten Regementsparken 1 (en yta på ca 13 300 m2)
Markägare inom planområdet – Alhansa fastigheter AB

Planområde
omfattar fastigheten Regementsparken 1

Gällande planer inom planområdet
P 98/29 Detaljplan för Regementsparken mm, fastställd 1999-01-08
Gällande planer utanför planområdet
P 01/26 Detaljplan för kv Väpnaren, fastställd 2001 07 19 (genomf.tid gick ut 2013)
P 99/8 Detaljplan för Kasernområdet, fastställd 1999-05-17
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Befintliga ledningar - Det finns en del ledningar inom planområdet – en del av dem kan komma
att flyttas. Under planprocessen ska det säkerställas bl.a. läget för huvudvattenledningen som
måste gå genom området. Byggnation inom området ska samordnas med nya ledningsdragningar.
Befintliga servitut och ledningsrätt måste också ses över.

Huvudvattenledning
(nuvarande läge)

Huvudvattenledningen ovan kommer att flyttas i samband med annat projekt inom Arenastaden.
Dess flytt kan skapa bättre förutsättningar för byggnation inom planområdet. Ledningens exakta
läge är dock fortfarande inte fastställt, men kommer att preciseras under planprocessen.
Befintlig bebyggelse - inom det aktuella planområdet (Regementsparken 1) finns sk
”Elvagården” som används idag som kontor/utbildningslokal. Utanför planområdet ligger fd
officersvillorna som numera är bostäder/bostadsrätter (Regementsparken 2 och 3) samt ny
bostadsbebyggelse som har tillkommit inom Regementsparken 4.
Fornlämningar – Inga arkeologiska lämningar finns registrerade inom planområdet.
En minnessten finns inom området över stupade soldaterna under 1600 och 1700-talet. Stenen
restes 1923 av militären.
Geotekniska förhållanden – Framtagen geoteknisk utredning (Sweco 2014) redovisar
förutsättningar för ny byggnation. ”De geotekniska förhållandena är sådana att de ej hindrar
eller ger allvariga restriktioner för genomförandet av planerad exploatering” (citat från
utredningen). Marken består av moränmaterial ovan berg.

4

Naturvärden
Grönstrukturprogram för Växjö stad (antagen av kommunstyrelsen KS 2013-04-09) redovisar
marken som grönyta. Områdets naturvärde har bedömts till en 6 på en skala mellan 1-10. Grönstrukturprogrammets riktlinje i frågan är att ”naturvärden över sex betraktas som skyddsvärda
miljöer ur ett biologiskt perspektiv”.

Bild/karta till vänster:
Från Grönstrukturprogrammet

Befintliga träd
Inom området finns en del vuxna träd. En naturinventering av området med analyser och rekommendationer för hanteringen av träd, dagvatten mm har tagits fram 2014 (konsult Gröna
rummet, landskapsarkitekter). I den redovisas rekommendationer avseende markförhållanden,
höjdsättning, framtida dagvattenhantering mm.
De mest värdefulla träden finns i västra och södra delen av området, enligt naturinventeringen.
Det finns goda förutsättningar att en del av de träden kan sparas, under förutsättning att de är
friska i övrigt. Det måste säkerställas att det inte finns dolda rötskador eller liknande som utgör
risker för boende inom området - ansvaret för trädbeståndet och säkerheten för boende ligger på
fastighetsägaren.
Kommunens krav på dämningsnivå för dagvattenhantering inom området kommer att påverka
vissa träd inom området. Vilka träd exakt påverkas vet man först i bygglovskedet samt vid omflyttning av ledningar inom området.
Återplantering med nya unga träd rekommenderas och kan ske efter genomförd byggnation, vilket kan berika det befintliga beståndet av äldre träd, så att variation och mångfald i trädbeståndet
kan säkerställas för framtiden.
PLANFÖRSLAG
Detaljplanen medger byggrätt för bostäder samt kontor/centrumverksamhet/skola i kvarteret
närmast Storgatan, med en varierad höjd mellan 3 och upp till 12 våningar. Byggrätten på marken begränsas till att max. 40 % av tomtytan får bebyggas (BYA-byggnadsarea) med hus.
Planerad bebyggelse ligger nära Växjö centrum, med bra gång-/cykel-/ kollektivtrafikförbindelser till city och övriga delar av staden. Inom gångavstånd från planområdet ligger många arbetsplatser, skolor/förskolor, handel, restauranger, rekreationsområden, idrottsarenor mm.

5

Planillustration
Ny bebyggelse placeras i en L- formad kvartersform (bild nedan) som bl.a. skapar bra ljudnivå
och en gemensam och välavgränsad innegård/trädgård för de boende. Byggnadshöjder varierar,
med lägre höjd mot befintlig bebyggelse och som högst i hörn lägen. Byggnation avses genomföras i olika etapper, där Etapp 1 illustreras nedan. Detaljplanen utformas och medger byggrätt för
båda etapperna, som tillsammans kan innehålla ca 170 bostäder (om det byggs bara bostäder).
Detaljplanen medger även kontor/centrumverksamhet/skola närmast Storgatan, med hänsyn till
dess läge och framtida behov. I kvarteret längs med Storgatan och i dess bottenvåning tillåts inte
bostäder - verksamheter av olika slag, kan möta gatan och kontakt med det offentliga rummet på
ett bättre sätt än med bostäder.

Befintlig byggnad

befintliga hus

befintliga hus

Illustration/planlösning – Etapp 1
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor Stockholm
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Egenskaper för kvartersmark; planbestämmelse om bebyggelsens höjd III-XII mm
Planillustrationer redovisar en möjlig disponering och etappindelning av bebyggelsen inom
planområdet. Planens intention är att ny bebyggelse ska ansluta sig väl till omgivningen, bl.a.
genom lägre höjder mot befintliga bostadshus (bilder nedan redovisar hur anpassningen mot befintlig bebyggelse kan gå till). Det är också viktigt att parkkaraktären kan avläsas i fortsättningen, även om marken är en privat innegård för kvarterets boende (det är ingen allmän park/allmän
plats). Trädinventering ger bra underlag vid kommande markplanering. Ny bebyggelse ska placeras så att en del av befintliga träd kan bevaras. En begränsning är också befintliga ledningar av
allmän vikt som kan komma flyttas inom området och som kan påverka vilka träd kan finnas
kvar.
Områdets utsatthet för buller har också format/påverkat det nya förslaget, med delvis sluten bebyggelse, som ska uppfylla gällande bullervärden. Lägenhetslösningar ska också anpassas så att
bullerkrav (bullerförordningen) kan uppfyllas; genomgående lägenheter illustreras nedan.
Slutlig lösning prövas i bygglovsskedet då bl.a. god utemiljö för boende, anpassning till omgivningen och marken med lämpliga lutningar, god tillgänglighet till området/bebyggelsen, parkeringsbehov mm prövas. Plan- och bygglagens PBL 2 kap § 2:2–2:8 samt 8 kap § 8:1–8:12 (som
skall bevakas också under bygglovskedet) ställer ytterligare krav på mark och ny bebyggelse
som ska uppfyllas för att kunna säkerställa ”en god helhetsverkan” – 2 kap § 2:6 PBL.
Illustration/sektion – Etapp 1 och 2
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor Stockholm

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 1

Etapp 2

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp - Generellt inom planområdet är höjdsättning av marken mycket viktigt för
att lösa bl.a. tekniska frågorna. Vissa av befintliga ledningar måste flyttas eller slopas helt innan
exploatering av området kan inledas. Samråd med kommunens tekniska förvaltning måste ske tidigt för att hitta bra lösningar.
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Dagvatten
Inom planområdet har kommunen (tekniska förvaltningen) ställt krav på dämningsnivå för dagvatten på +163,90 meter över havet. Denna höjdsättning styr markplaneringen inom området (citat från VA utredningen):
”Detta innebär att inga utjämnings eller fördröjningsmagasin kan anläggas under varken
grundvatten- eller dämningsnivån. Inte heller husgrundsdräneringar som ansluts med självfall
till dagvattensystemet, får anläggas under denna nivå. Grundvattennivån bör kontrolleras vid
fler tillfällen innan detaljprojektering, så att ett bra underlag för att bestämma ungefärlig nivå
erhålls.
Inmätning av befintliga markhöjder inom fastigheten visar att i det sydöstra hörnet av fastigheten ligger marken i nivå med eller lägre än dämningsnivån. Detta innebär att delar av fastigheten
kommer att behöva fyllas upp för att kunna hantera fördröjning och dränering av dagvatten
inom fastigheten. Från fastigheten får inte mer dagvatten släppas än vad som sker idag.
Samtliga hårdgjorda ytor och takytor ska i så hög grad som möjligt avvattnas mot grönytor
(gräsytor, rabatter etc.), öppna magasin eller dräneringsstråk (makadamdiken eller likvärdigt).
Utloppen från dessa bör ha ett reglerat utflöde. Detta för att fördröja och rena dagvatten så
mycket som möjligt.
Kan inte hårdgjorda ytor avledas mot grönytor, kan underjordisk magasinering med exempelvis
dagvattenkassetter bli aktuellt. Även här skall utflödet från magasinen regleras. Inom fastigheten
skall även instängda ytor undvikas. Det vill säga att vid katastrofregn, när inte dagvattenledningarna kan avleda mer vatten, skall detta kunna avledas ytledes utan att orsaka skador på
byggnader eller dylikt. Detta måste beaktas både i detaljplane- och detaljprojekteringsarbetet.”
Inom planområdet finns olika möjligheter att hantera dagvattenfråga. En lösning har redovisats i
utredningen från 2014 (med lågstråk och svackdiken). En annan med dagvattenmagasin och en
bäck illustreras nedan. Vilken lösning till slut blir aktuell att genomföra, avgörs i bygglovskedet
och tekniskt samråd, då alla byggnadstekniska frågor (och lösningar) tas upp.

Illustration – innegård med dagvattenhantering
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor Stockholm
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Uppvärmning - Fjärrvärme och fjärrkyla från den miljövänliga anläggningen Sandviksverket
kan erbjudas i området. Dessutom kan alternativa energikällor prövas inom området. Detaljplanen utgör inget hinder för olika tekniska lösningar för områdets energibehov, som avgörs också
av hur man bygger.
Avfall - Avfallshantering skall ske med hänsyn till återvinning och återanvändning. Utrymmen
för sortering av avfall etc. skall följa ”Renhållningens råd och rekommendationer för utrymmen
och transportvägar”, Tekniska förvaltningen.
Tillgänglighet - Utemiljön och byggnader ska uppfylla tillgänglighetskrav för bl.a. rörelsehindrade, synskadade. I kommande bygglov granskas tillgänglighetskrav.
Barnperspektiv - Det finns flera skolor och förskolor i närheten. Behov av fler lekytor (det finns
en mindre lekyta inom området) för framtida boende inom kvarteret beaktas under bygglovet.
Service – Handel, flera skolor/förskolor mm ligger inom eller med gångavstånd från planområdet (Växjö centrum är ca 1 km från planområdet).
Posthantering - Postfack alt. postlådesamling för flerbostadshus bör placeras vid byggnaders
entréer, gärna i samråd med posten.
Räddningstjänstens tillgänglighet
Vid räddningsinsats förutsätts det att byggnaden är åtkomlig för räddningstjänsten. Då krävs det
att det finns körvägar till alla byggnader. Avstånden mellan räddningstjänstens uppställningsplats
och angreppspunkten (entré/ytterdörr), eller uppställningsplatsen för bärbara stegar skall vara sådan att insatstiden minimeras och att åtkomligheten garanteras. Normalt används 50 meter som
ett riktvärde.
INVERKAN PÅ MILJÖN
Buller - Från och med den 2 januari 2015 gäller ändringar i plan- och bygglagen PBL (SFS
2014:902 och SFS 2014:901) och i miljöbalken (MB) vad det gäller hanteringen av buller i plan/ och bygglovsärenden. Lagändringarna syftar till ett mer samordnat regelverk och tillämpning
av bullerfrågor mellan PBL och MB. Avsikten är att tillämpningen ska bli mer tydlig och förutsägbar samt att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i bullerutsatta områden utan
att riskera påverkan på människors hälsa.
Enligt 4 kap 33 a§ PBL ska planbeskrivningen till detaljplan innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller (buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och
vägar):
- vid bostadsbyggnadens fasad och
- vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden
En ny bullerutredning har tagits fram (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, 2016) som belyser
konsekvenser och lösningar för bostäder med hänsyn till trafikbuller från väg-/och järnvägstrafik
samt industribuller (Atteviks). Sammanfattande bedömning (citat från utredningen):
”Det planerade bostadshuset i etapp 1 utsätts för måttligt höga bullernivåer från vägtrafik och
spårtrafik samt visst industribuller och ljud från lekande barn etc. Vid den mest utsatta fasaden
blir ekvivalentnivån på de övre planen drygt 55 dB(A). Stor hänsyn har tagits till utomhusbullret
vid utformningen av byggnaden och med lämplig lägenhetsutformning samt vissa bullerdämpande åtgärder kan bostäder med hög ljudkvalitet byggas. För etapp 2 är trafikbullret något
högre men även här kan med lämplig lägenhetsplanlösning och vissa bullerdämpande åtgärder
bostäder med hög ljudkvalitet byggas. För trafikbullret innehålls riktvärden enligt Trafikbullerförordningen 2015:216. De flesta lägenheter i etapp 1 får högst 55 dB(A) ekvivalentnivå utanför
alla bostadsrum. Sex lägenheter på plan 7-12 i etapp 1 får innan etapp 2 byggs högst 55 dB(A)
ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför hälften av bostadsrummen. Alla lägenheter
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har tillgång till gemensam uteplats och större gård med högst 70 dB(A) maximal och 55 dB(A)
ekvivalent ljudnivå. Gemensam uteplats med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent
ljudnivå kan skapas på gården.
Industribullret från angränsande bilföretag är så låga att de inte påverkar lägenhetsplanerna.
De planerade bostäderna ligger inom Zon A enligt Naturvårdsverkets vägledning.
Ljudkvalitetsindex för projektet etapp 1 blir om förstärkt trafikbullerisolering väljs 1,6. Index är
högre än minimikravet 1,0 och bostäder med god ljudkvalitet kan byggas. Väljs trafikbullerisolering enligt minimikraven i BBR blir ljudkvalitetsindex 0,7”.
Redovisning av beräknade bullervärden – prognos 2030
- Som högst 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå mot Storgatan med beräknad hastighet 40 km/t
för biltrafik
- För Etapp 1 (med befintlig bebyggelse Elvagården) är buller beräknad till högst 60 dB(A)
ekvivalent ljudnivå mot Storgatan
Storgatan

Illustration – bullerutredning
Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB
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Fasader som är vända mot innegården (bullerskyddad sida) får värden under 55 dBA där även
maxvärden ligger under 70 dBA. Innegård får också bullervärden på högst 70 dBA max.nivå och
50 dBA för ekvivalent ljudnivå på gården.
Storgatan

Illustration – bullerutredning
Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB

Bullerutredningen redovisar ytterligare åtgärder/förslag på bullerdämpande åtgärder på ny bebyggelse (tex. hur fönster och uteluftdon kan dimensioneras, balkonglösningar mm) så att bra
ljudlösningar kan säkerställas under byggnation (bygglov/tekniskt samråd).
Parkering - Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov inom Växjö kommun (antagna av
byggnadsnämnden 2009) ska tillämpas. Parkeringsbehovet bedöms dock i varje enskilt fall utifrån verksamhetens-/områdets behov och med utgångspunkt från plan-/och bygglagen (PBL).
Boendeparkering – Enligt Växjö kommuns parkeringsnorm krävs 0,5 parkeringsplatser per bostad. Om fastighetsägaren/byggherren vill skapa fler p-platser än normen kräver ska de platserna
inte minska yta för gröna gårdar/uteplatser för boende eller verksamma inom området. Utemiljön
och gröna gårdar ska prioriteras framför parkeringsönskemål i kvarteret. Parkeringsbehovet och
dess lösningar hanteras i bygglovskedet. Området ligger längs med vältrafikerad kollektivtrafik-
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stråk, samt många arbetsplatser, handel, naturområden mm finns inom gångavstånd. Eventuella
lösningar med bilpool kan beaktas/prövas under bygglov.
Cykelparkering – Riktlinjerna för parkeringsbehov omfattar även cykelparkering. Cykelparkeringar ska ha bra placering och utformning samt tillräcklig kapacitet och skall hanteras tidigt i
planeringen/bygglov/projektering mm.
Kollektivtrafik är välutbyggd idag och frekvent passerar planområdet i norr (Storgatan).
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Luft – Planens genomförande bedöms inte medföra att gällande MKN för luft överskrids inom
eller utanför planområdet.
Vatten – Planförslagets genomförande äventyrar inte att MKN för vatten (bl.a. stadssjöarnas vattenkvalité) inte kan uppnås. Planhandlingar/planbeskrivning redovisar hur bl.a. dagvattenfråga
kan hanteras så att sjöarnas vattenkvalité inte försämras, även om nya hus byggas.
Sjö
Södra Bergundasjön

Status 2009
Dålig ekologisk status

MKN för vatten
God
ekologisk status 2021

God kemisk status

God kemisk ytvattenstatus
2015

PLANENS GENOMFÖRANDE
Plangenomförandet ska beskriva de tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som
behövs för att planen ska kunna genomföras på ett bra sätt. Vilka konsekvenser dessa åtgärder
får för fastighetsägare och andra berörda ska också framgå av beskrivningen.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan - Detaljplanen, som handläggs med standard planförfarande, planeras ställas ut till
granskning under vintern/våren 2017 för att kunna antas i byggnadsnämnden under sommaren
2017.
Genomförandetid
Enligt 4 kap. 4:21 § PBL (Plan och bygglagen) ”ska detaljplanen ange en genomförandetid. Tiden ska bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen, men tiden får inte
vara kortare än fem år och inte längre än femton år.”
Genomförandetiden för Regementsparken 1 m.fl. slutar 5 år efter att detaljplanen vunnit laga
kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare rätt att bygga enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplan att gälla tills den ändras eller upphävs. Genomförandetiden är inte densamma som byggtid.
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KONSEKVENSER PÅ FASTIGHETSNIVÅ
Inom planområdet
Fastighet
Regementsparken 1
Ägare: Alhansa fas‐
tigheter AB

Ekonomiska
Ja
Större byggrätt
Tekniska krav på bo‐
stadsbebyggelse med
hänsyn till buller
Flytt av ledningar

Fastighetsrättsliga
Ja
Befintliga servitut och led‐
ningsrätt måste ses över.
Ledningsrättshavare och
markägare svarar för ansö‐
kan hos lantmäterimyndig‐
heten för översyn/ ev. änd‐
ringar av servitut och led‐
ningsrätt.
Gemensamhetsanläggning
(regementsparken GA:1)
påverkas inte av planför‐
slaget.

STADSBYGGNADSKONTORET
2016-11-17

Djana Micanovic
Planchef
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Tekniska
Ja
Flytt av ledningar
Tekniska krav på bostads‐
bebyggelse med hänsyn till
buller, grundläggning mm
Fördröjning av dagvatten
Markplanering

Behovsbedömning - Checklista för detaljplan REGEMENTSPARKEN 1, Regementsstaden
i Växjö, Växjö kommun
Vid upprättande av en detaljplan ska en bedömning göras om planen kan tänkas medföra en betydande miljöpåverkan
(BMP), en så kallad behovsbedömning. Om så är fallet avgränsar behovsbedömningen de frågor som behöver tas upp i
efterföljande miljöbedömning (MKB). Behovsbedömningens syfte är att främja hållbar utveckling genom att identifiera
miljöfrågor som behöver hanteras i den fortsatta detaljplaneprocessen, även i de fall planen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen omfattar effekter både inom och utanför detaljplanens planområde och
sker utifrån bedömningskriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Dnr: 2015BN0290
Kommentarer:

1. Aspekter som kan ge upphov till
BMP utan beaktande av kriterierna i
MKB-förordningen, bilaga 4.
1.1. Påverkar planen ett Natura 2000område så att tillstånd krävs enligt 7
kap. 28 och 28 a § miljöbalken?
1.2. Kommer planen att innehålla
verksamheter eller åtgärder som finns
redovisade i MKB-förordningen
(1998:905) 3 § eller bilaga 3?

1.1. Nej

1.2. Nej; Inga tillståndspliktiga verksamheter planeras inom området

Kommentarer:

2. Platsen
2.1. Markanvändning/ nuläget
2.2. Markförhållanden, vatten och
andra resurser

2.3. Sårbarhet pga. överskridna
miljökvalitetsnormer (MKN)
2.4. Sårbarhet pga. kulturarv

2.1. Idag är området naturlikt med fristående träd samt låg fältvegetation
främst bestående av gräs och örter
2.2. Obebyggd mark tas i anspråk för att tillgodose viktigt samhällsintresse (fler
bostäder i den växande staden); marken utnyttjas mer effektivt. Grönmiljö och
en del av befintliga träd påverkas av byggnationen. Vatten och andra resurser
påverkas inte
2.3. MKN påverkas ej
2.4. Ny bebyggelse planeras i närheten av officersvillorna som är skyddade i nu
gällande plan (citat): ”det är viktigt att underofficersvillorna inte förvanskas och

att man även i framtiden behåller dess uniformitet. Ursprungliga
byggnadsdetaljer såsom träpanel, fönster och husgrund, färgsättning och
konstruktion skall bibehållas. Dessa byggnader q-märks därför i planen vad
gäller det yttre och utökad lovplikt för underhåll tas med som
planbestämmelse. Vid en delning av fastigheten föreslås att de ska tillhöra en
och samma fastighet för att de i framtiden skall behandlas likvärdigt”.
Planbestämmelse och bedömningar ovan gäller även i fortsättningen.

2.5. Sårbarhet pga. särdrag i naturen

2.5. Inom området finns en del vuxna träd. En naturinventering av området
med analyser och rekommendationer för hanteringen av träd, dagvatten mm
har tagits fram 2014 (Gröna rummet, landskapsarkitekter). I den redovisas
rekommendationer avseende markförhållanden, höjdsättning, framtida
dagvattenhantering mm.
De mest värdefulla träden finns i västra och södra delen av området, enligt
naturinventeringen. Det finns goda förutsättningar att en del av de träden kan
sparas, under förutsättning att de är friska i övrigt. Det måste säkerställas att
det inte finns dolda rötskador eller liknande som utgör risker för boende inom
området

2.6. Riksintressen och andra skyddade
områden

2.6. Påverkas ej
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3. Planen

Kommentarer

3.1. Förutsättningar för verksamheter
och åtgärder

3.1. Planens bestämmelser ger flexibilitet för markens användning, med
möjlighet till andra verksamheter utöver bostäder (närmast Storgatan). Upp till
160 bostäder kan byggas inom området, under vissa förutsättningar (tex. Att
vattenledningen kan flyttas från sitt nuvarande läge). Gemensam innegård,
med en del befintliga träd, kan skapas för områdets boende.

3.2. Andra planers miljöpåverkan

3.2. Ingen

3.3. Miljöintegration- hållbar
utveckling och miljömål

3.3. Planförslaget hindrar inte att nationella eller lokala miljömål inte kan
uppnås (många åtgärder som gynnar miljön/miljömål mm är inte kopplade till
byggnation och PBL: t.ex. användning av dubbdäck eller bränsle för biltrafik).

3.4. Miljöproblem

3.4. Planerad byggnation planeras inte skapa miljöproblem

3.5. EG:s miljölagstiftning

3.5. Påverkas inte

4. Påverkan
4.1. Storlek och fysisk omfattning
4.2. Gränsöverskridande art och
förening med andra planer
4.3. Risker för människors hälsa och
miljön

4.4. Påverkans sannolikhet,
varaktighet, frekvens (hur ofta),
totaleffekt och möjlighet att avhjälpa
den

4.1. Omfattningen av byggnation kommer inte att ge större påverkan på mark,
vatten och andra resurser
4.2. Planerad byggnation ligger i linje med bl.a. ÖP och regionplaner (lösa
bostadsbrist)
4.3. Byggnadstekniskt och utformningsmässigt går det att bygga
bostäder/lokaler så att hälsan inte ska påverkas negativt (bullerstörningar).
Närheten till stadens många funktioner ger möjlighet till fler gång/cykelresor,
vilket främjar hälsan, genom ökad rörlighet, och ger upphov till färre/kortare
bilresor vilket är bra för hållbara transporter och färre utsläpp från trafiken
4.4. Ej relevant/troligt (se 4.1.)

Sammanvägd bedömning och motiverat ställningstagande:

5. Kommunens sammanvägda
bedömning
5.1. Finns risk för BMP?
5.2. Behövs MKB?

5.1. Nej
5.2. Nej

Handläggare: Djana Micanovic, Stadsbyggnadskontoret
Datum: 2016-11-17
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