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Detaljplan för del av Mogärde 20:1, G:a vattenverket 
Vetlanda, Vetlanda kommun 

Planbeskrivning 

Handlingar 

Planhandlingar består av denna planbeskrivning och tillhörande plankarta. 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillskapandet av en central mötesplats för 
kommunens unga. Detta genom att reglera markanvändningen till besöksanläggning och 
kontor i syfte att etablera fritidsgård och skateanläggning, samt genom utökad byggrätt 
och reglering av placering och utformning av ny bebyggelse.  

Detaljplanen syftar även till att värna kulturhistoriskt intressant bebyggelse och 
säkerställa att hänsyn tas till denna vid om- och tillbyggnad. Vidare syftar detaljplanen 
till bevarandet av parkmark inom området och att ett markområde avsätts för teknisk 
anläggning för att fastslå nuvarande markanvändning.  
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Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden har 2017-03-14 § 31 beslutat att omlokalisera kommunal 
ungdomsgårdsverksamhet till lokalerna belägna i det G:a vattenverket med tillhörande 
utrymmen. Nämnden har framfört att fritidsgården Zonen under flera år haft ett 
önskemål om att flytta till lokaler med bättre geografiskt läge än de som idag hyrs i 
Folkets hus på Lasarettsgatan. Verksamheten vill komma närmare grönområden och 
idrottshallar, och ser en fördel i att ligga närmare skolorna. Man gör bedömningen att 
fler barn och ungdomar kommer att besöka fritidsgården om den ligger i skolornas 
närhet. Fritidsgårdsverksamheten riktar sig till unga mellan 10-18 år. 

I anslutning till ungdomsgården finns önskemål från en lokal skateboardförening om att 
uppföra en skatepark som ska drivas i privat regi. Samordningsfördelar med att 
lokalisera dessa i anslutning till varandra finns för respektive verksamhet. Fritidsgården 
får en attraktiv utemiljö och utövarna har tillgång till wc m.m. i lokalerna under 
fritidsgårdsverksamhetens öppettider.  

Kommunen kommer att upplåta mark till föreningen genom nyttjanderättsavtal. Idag är 
området planlagt som allmän platsmark. Ny detaljplan över området innebär ändrad 
markanvändning till kvartersmark så att skateanläggning och tillbyggnad för att länka 
samman befintlig bebyggelse kan uppföras.  

 

Planområdets lokalisering i förhållande till Vetlanda tätorts högstadier (Mogärdeskolan och 

Withalaskolan) och kommunens gymnasium.  

Plandata 

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet innefattas i fastigheten Mogärde 20:1 vilken är i kommunal ägo. 
Planområdet utgör ca 0,5 ha. 

Njudungsgymnasiet 

Withalaskola

Mogärdeskolan 
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Lägesbestämning 

Planområdet omfattar del av Sjukhusparken där G:a vattenverket med tillhörande 
utrymmen är belägna. Planområdet avgränsas av promenadstråket längs 
Vetlandabäcken i söder, Norra Esplanaden i öster samt en interngata i norr.  

I nära anslutning till planområdet finns offentlig service i form av vårdboendet 
Bäckagården, vårdcentral i den gamla sjukhusbyggnaden samt tre förskolor: Tallbackens 
förskola, Esplanadens förskola samt Bäckagårdens förskola. På östra sidan Norra 
Esplanaden återfinns badhus med träningslokaler i Hövdingen.  

Söder om Vetlandabäcken återfinns bostadstomter längs Skolgatan och Nygatan. På 
östra sidan Norra Esplanaden ligger den gamla Skolidrottsplatsen som idag används för 
rekreation samt idrottsundervisning för ett antal skolor. I anslutning till 
Skolidrottsplasten ligger Forngårdens hembygdspark från 1936 med ett antal ditflyttade 
historiska byggnader, varav flera från centralorten.  

 
Planområdet inom röd markering samt Sjukhusparken inom grön markering och 

Bäckpromenaden som en beige streckad linje.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I den kommunomfattande översiktsplanen för Vetlanda kommun 2010, 
aktualitetsprövad 2017, anges inga ställningstaganden specifikt för planområdet.  

I avsnittet Rekreation, kultur och fritid anges planeringsmålet ”Fler och bättre miljöer för 
möten ska skapas i kommunen”, vilket stödjer syftet med aktuell detaljplan. Det anges 
att det råder brist på mötesplatser i centrala Vetlanda, och att centrala parker bör 
utvecklas.   

Översiktsplanen anger att nya större idrottsanläggningar i möjligaste mån ska 
koncentreras till Tjustkulle idrottsområdet.  En skateanläggning av denna omfattning 

Skolidrottsplatsen 

Forngården 

Bäckagården Hövdingen 

Förskola 

Förskola 

Förskola 

Vårdcentral 



4 
 

bedöms inte kategoriseras som ”större idrottsanläggning” och kan således lokaliseras till 
ett mer centralt läge. 

Fördjupad översiktsplan 

I den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort 1993 anges ytan som 
naturmark/parkmark.  

Grönstrukturplan 

I Grönstrukturplan för Vetlanda och Bäckseda (2006), anges som målsättningen för 
Sjukhusparken att den ska vara en park med en stor artrikedom och exotisk profil med 
plats för lek, motion och rekreation. 

Detaljplaner 

Planområdet omfattas av delar av två detaljplaner.  

Ändring och utvidgning av gällande stadsplan 

beträffande Vetlanda stad, fastställd 1937-10-15, 

Nr 12.  

Planen medger kvartersmark för allmänt ändamål 
för delar av befintlig bebyggelse samt allmän 
platsmark för parkändamål för delar av befintlig 
bebyggelse (tillbyggnad) och resterande grönytor. 

Ändring av stadsplan för kvarteret Domarringen, 

fastställd 1962-02-10, Nr 99.  

Planen bekräftar den tidigare angivna 
markanvändningen parkmark inom norra delen av 
aktuellt planområde. Transformatorstationen är 
förlagd inom markanvändningen park. Norr om 
aktuellt planområde är en grön kil med 
markanvändningen park förlagd mot Norra 
Esplanaden.  

Dispositionsskiss 

Arbetet med detaljplanen har föregåtts av ett visionsarbete för hela Sjukhusparken med 
omnejd i syfte att undersöka framtida markanspråk och utarbeta riktlinjer för 
utvecklingen inom området med tidshorisonten 2022. Arbetet fastlägger att en ny 
ändamålsenlig förskola kommer uppföras norr om aktuellt planområde och ersätta de 
tre befintliga förskolorna Esplanadens förskola, Bäckagårdens förskola och Tallbackens 
förskola som idag finns i och i nära anslutning till Sjukhusparken. Behovet har utretts i 
kommunens lokalförsörjningsprogram för förskola som togs fram under 2016.  

Samnyttjande av parkering inom området, utveckling av Sjukhusparken och 
skolidrottsplatsen för lek och rekreation samt flytt av norra parkförrådet är kommande 
förändringar inom området som lyfts i arbetet, vilka ligger till grund för aktuellt 
planförslag. En särskild utredning av ljudmiljön vid skatanläggningen lyfts fram som 
erforderlig, vilket tagits fram som underlag till denna detaljplan.   
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Dispositionsskissens utbredning vilken geografiskt omfattar Sjukhusparken och Skolidrottsplatsen 

med omgivande miljö.  

Förenligt med miljöbalken 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte stå i konflikt med de grundläggande 
bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden (MB kap 3). Inte heller 
bedöms planen stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet (MB kap 4) eller medverka till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap 5). 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Bakgrund 

Kommunen ska vid upprättande av detaljplaner bedöma och ta ställning till om planens 
genomförande kan antas leda till så kallad betydande miljöpåverkan enligt plan- och 
bygglagen 4 kap. 34 §. Om så är fallet ska en miljöbedömning av planen göras, vilket 
bland annat innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra 
om detaljplanen kan antas medföra betydande negativ miljöpåverkan har en 
behovsbedömning upprättats, daterad 2017-10-31. Behovsbedömningen sammanfattas 
nedan. 

Sammanvägd bedömning och motiverat ställningstagande 

Den planerade markanvändningen bedöms som lämplig med hänsyn tagen till gällande 
plan- och miljölagstiftning. Gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas. 
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i plan- och bygglagen 4 kap. 34 § och en särskild miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. Planförslagets tänkbara 
påverkan och konsekvenser för planområdet och dess närområde redogörs för i denna 
planbeskrivning.  
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Förutsättningar och förändringar 

Natur 

Mark och vegetation 

Planområdet omfattar en liten del av Sjukhusparken som är en närpark på ca 3,6 ha. 
Parken karaktäriseras av stora gräsmattor med spridda träddungar, buskpartier och 
solitärer. I trädskiktet dominerar björk och tall, men i en del av området är mer exotiska 
trädslag planterade. Lite längre västerut ligger en mindre plantering kallad Blomsholm 
med främst buskar, men även perenner och sommarblommor. I grönstrukturplan för 
Vetlanda och Bäckseda (2006) anges att målsättningen för parken är en park med en 
stor artrikedom och exotisk profil med plats för lek, motion och rekreation. 

Inom planområdet finns en vegetationsbeklädd kulle skapad vid uppförande av 
bassängerna tillhörande vattenverket, vars utrymmen idag tjänar som garage och förråd. 
Norr om kullen tar en plan gräsmatta vid med enstaka lövträd och tallar, och ut mot 
Norra Esplanaden återfinns ett antal större tallar samt ett buskage. Stor del av marken 
är sedan tidigare hårdgjord kommunikationsyta. Ett mindre sandupplag finns inom 
området.  

Tallarna längs Norra Esplanaden samt kullen inom planområdet.  

 

Kommunikation- och uppställningsytor inom planområdet.  

 
Detaljplanen reglerar området närmast Norra Esplanaden till markanvändningen park i 
syfte att säkerställa parkkaraktären vid Sjukhusparkens östra entré. Tallarna bidrar även 
till klimatutjämningstjänster vilket är positivt för ekologisk hållbarhet. Buskaget inom 
parkmarken kan tas bort för att öka kontakt mellan skateytan och rörelsestråket längs 
Norra Esplanaden. I marken är ett stort antal elledningar förlagda, vilket även innebär 
säkerställande av att dessa inte byggs över.  
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Markens beskaffenhet  

Marknivåen inom området varierar mellan + 183 m i norr och + 182 m i söder. Markens 
består av isälvsmaterial enligt SGU:s jordartskarta, och bedöms inte bestå av 
fyllandsmaterial eller andra tillkomna massor. Det krävs inga utökade 
grundläggningsåtgärder för att tillfredsställande bärighet ska uppnås. 

Översvämningsrisk 

Grundvattennivån är hög, det vill säga nära marknivån, inom hela området. Vid höga 
vattennivåer har det läckt in vatten i byggnaderna i jordkullen. Jordarten har 
egenskapen hög genomsläpplighet vilket innebär att det inte är lämpligt att uppföra 
bebyggelse eller idrottsanläggning under befintlig marknivå med risk för att 
grundvattnet skulle trycka på underifrån och göra åverkan på byggnadsverk. Detta 
regleras genom en planbestämmelse som anger att byggnation inte får uppföras på en 
lägre golvnivå än + 182,7 m över angivet nollplan samt en bestämmelse om att markens 
höjd inte får sänkas i förhållande till befintlig nivå. Det innebär fyllnad på vissa ställen 
inom planområdet.  

Vetlandabäcken återfinns i nära anslutning till planområdet med vattennivå strax under 
+ 182 m. Vid översvämning fungerar Sjukhusparken väster om planområdet som 
översvämningsområde. Skyfallskarteringen visar att vatten även ansamlas i lågpunkten 
inom planområdet vid kraftig nederbörd, och planbestämmelsen om lägsta tillåtna 
golvnivå på + 182,7 m över angivet nollplan säkerställer att ny bebyggelse inte kommer 
till skada. Bedömningen är att den utökade byggrätten inte kan anses förorsaka 
olägenhet på fastigheter utom planområdet som medför krav på åtgärder. 
 

 

Kartan visar hur området översvämmas vid flöden som uppstår vid 200-årsregn.  
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Markföroreningar och radon 

Det har tidigare funnits en kemtvätt i anslutning till planområdet där simhallen ligger 
idag. Det har därför genomförts en grundvattenanalys i brunnen inom planområdet i 
syfte att undersöka förekomst av föroreningar. Resultatet visade inte på några 
analyserbara halter av de undersökta ämnena, vilket innebär att sanering inte erfordras.  
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon enligt kommunens översiktliga 
radonkartor.  

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet eller i anslutning till planområdet. 
Länsstyrelsens bedömning är att en arkeologisk utredning av marken inte krävs. 
Planområde är beläget låglänt, har tidvis varit översvämmat och bedöms inte hysa 
fornlämningar. 

Ej strandskydd 

Länsstyrelsen fattade 1975-05-16  beslut 11.123-1248-75 beslut om var strandskydd ska 
råda. Länsstyrelsen har 2003-04-28 (diarienummer 511-4025-03) beslutat att detta 
beslut ska gälla tills vidare.  

I beslutet från 1975 framgår att strandskydd om 100 meter inom land- och 
vattenområden ska gäller vid  

1. sjöar som angivna med strandkontur och blå färg på topografiska kartan samt 
vid  

2. Vattendrag nämnda i beslutet eller vattendrag med sådan bredd att de båda 
strandlinjerna särskilt markerats på topografiska kartan.  

I beslut 11.123-744-80 framgår det att det ska vara topografiska kartan från 6FSV edition 
1 från oktober 1976 som man ska utgå ifrån.  I beslutet från 2003 har ett antal 
vattendrag fått strandskydd, dock inte Vetlandabäcken. 

Vetlandabäcken är inte nämnd i beslutet från 1975 och den har inte heller dubbla streck 
på den aktuella topografiska kartan. I beslutet från 2003 har ett antal vattendrag fått 
strandskydd, dock inte Vetlandabäcken. Därför råder i dagsläget inget strandskydd vid 
Vetlandabäcken. 

  

Vetlandabäcken ligger i 

anslutning till 

planområdet, men 

omfattas inte av 

strandskydd.  
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Bebyggelseområden 

Hela området runt Sjukhusparken och Forngården är upptaget i den kulturhistoriska 
utredningen för Vetlanda tätort (2014). Området beskrivs inneha både natur- och 
kulturhistoriska värden och det är av vikt att bevara områdets öppna karaktär med fria 
siktlinjer och utblickar mot ån och kringliggande naturpark. Planförslaget tar hänsyn till 
detta.  

Gamla vattenverket 

Vattenverket uppfördes under år 1922 i syfte att försörja stadens drygt 3000 invånare 
med rent vatten. Byggnaden skapades av Ingenjörsfirman Bille & Wijkmark i Stockholm 
och för uppförandet av byggnaden svarade lokal byggmästare. Byggnaden är uppförd i 
rött tegel som ett vinkelhus och är utformad i nationalromantisk stil med småspröjsade 
fönster och dekorativt murade detaljer.  

De ursprungliga vattentäkterna var två brunnar, varav en av dem finns kvar lokaliserad 
nära nyare utfarten från vattenverket inom planområdet. Från dessa leddes vattnet till 
bassänger i jordkullen. Med åren grävdes nya brunnar för att få jämnare tillrinning av 
vatten. Vattenverket var i bruk i denna funktion fram till 1962.  

Byggnad i rött tegel med småspröjsade fönster. 

År 1967 inreddes Parkförvaltningens förråd i hela byggnaden. Förutom tvätt, 
omklädningsrum och matsal fanns kontor för arbetsledarna. År 1978 tillkom en 
tillbyggnad av huskroppen inåt parken, i samma nationalromantiska stil. Samtidigt 
förlängdes den gamla bassängbyggnaden i båda ändar med tillbyggnader för garage. I 
början av 1990-talet flyttades det mesta av Parkförvaltningen till Upplandavägen i 
samband med att den övergick till att vara gata- och parkavdelningen under Tekniska 
kontoret. Idag används byggnaden som studie- och kontorslokaler. Förråds- och 
garageutrymmena i jordkullen används fortsatt av gata- och parkavdelningen.   

Planförslag 

Planförslaget innebär att området planläggs med markanvändningen besöksanläggning 
och kontor i syfte att möjliggöra för fritidsgård och idrottsanläggning och i förlängningen 
kontor. Byggrätten regleras genom exploateringsgrad, nockhöjd och placering.  

Befintliga byggnaders sammanlagda byggnadsarea utgör ca 550 kvm. En tillbyggnad kan 
uppföras som möjliggör att G:a vattenverket länkas samman med lokalerna i jordkullen, 
alternativt kan en ny byggnad uppföras där jordkullen finns idag. Byggrätten regleras till 
maximalt 700 kvm byggnadsarea i syfte att den befintliga byggnaden fortsatt ska utgöra 
den dominerande byggnadsvolymen.   
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Skateanläggning 

En skatepark bedöms kunna inrymmas i en parkmiljö som en del av utvecklingsarbetet 
för fler mötesplatser i tätorten. Eftersom kommunen vill upplåta marken måste den 
planläggas som kvartersmark med användningen besöksanläggning. Anläggningens 
funktion som plats för idrottsutövande stämmer överens med målen för Sjukhusparken 
som anges i Grönstrukturplan för Vetlanda och Bäckseda (2006). 

Samordningsfördelar finns med att placera skateanläggningen i anslutning till 
fritidsgårdsverksamhet, bland annat genom att toaletter kan finnas att tillgå under de 
tider fritidsgården är öppen, och att personal finns på plats under dessa tider.  

Planförslag 

Planförslaget innebär en yta om ca 1600 kvm förlagd med korsmark, inom vilken enbart 
idrottsanläggning får uppföras. Placering och utformning av anläggningen är inte ännu 
fastlagd, och kan också komma att ändras om skateanläggningen byggs ut i etapper. 
Visionen är att parken kommer att vara en betongkonstruktion med åkvänliga 
höjdskillnader och hinder på ca 1200 kvm. Eftersom anläggningen inte tillåts att grävas 
ner kan dess kanthöjder variera för att kunna tillskapa olika typer av åkytor.  

Högsta tillåtna totalhöjd är tre meter. De högsta partierna på skateanläggningen föreslås 
uppföras mot nordväst, och de lägre mot sydost. Dels ur estetisk synpunkt för att 
anläggningen ska möta fritidsgårdens utemiljö på ett naturligt sätt och knyta an till den, 
dels ur trygghetssynpunkt genom att visuell kontakt finns mellan skateanläggningen, 
fritidsgården och Norra Esplanaden där många förbipasserande rör sig.  

Byggnadskultur och gestaltning 

G:a vattenverkets kulturhistoriska värde utgörs av dess tidigare funktion som vattenverk 
samt arkitektoniska utformning i nationalromantisk stil. Vid framtida projektering och 
underhåll ska särskild hänsyn visas mot byggnadernas befintliga utformning 
(nationalromantisk stil), material (tegel) och byggnadsdetaljer (småspröjsade fönster och 
dekorativt murade detaljer). Detta regleras genom planbestämmelse om varsamhet. 
Ändring av byggnaden ska utföras varsamt där hänsyn ska tas till byggnadens 
karaktärsdrag som anges ovan och ta tillvara på byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.  

Högsta tillåtna nockhöjd från angivet nollplan är + 190,0 m. Detta för att anpassa ny 
bebyggelse till befintliga byggnader.  För att tillskapa ändamålsenliga lokaler tillåts att en 
ny byggnad med en längre kortsida än befintlig bebyggelse. Det medför att byggnadens 
nockhöjd tillåts vara högre än befintlig bebyggelse för att samma takvinkel ska kunna 
tillskapas. Detta i syfte att anpassa utformningen till samma byggnadsstil som befintlig 
bebyggelse är uppförd i.  

Skateanläggning har ett mer modernt och urbant uttryck jämfört med G:a vattenverket. 
Det är dock främst från bäckpromenaden G:a vattenverket betraktas. Placeringen av 
anläggningen norr om befintlig bebyggelse innebär att fokus inte förtas från den 
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen. På så sätt påverkas inte stadsbilden negativt. 
Tvärtom kan kompletterande bebyggelse lyfta området som helhet, och kontrasten som 
skateanläggningen utgör speglar ett samtida avtryck i stadsbilden.  

Brunnen inom planområdet vittnar om platsens tidigare funktion som vattenverk och 
utgör således en del av det kulturhistoriska värdet. I samråd med Vetlanda museum har 
konstaterats att brunnen i första hand bör lyftas fram och inkorporeras i 
skateanläggningen. 
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Gator och trafik 

Gatunät och tillfarter 

Idag angörs planområdet från Norra Esplanaden samt från interngatan norr om 
planområdet. Norra Esplanaden är en lokalgata med skyltad hastighet 40 km/h och med 
ett årsmedeldygn på 1892 fordon.  

Planförslaget medför att den norra angöringen stängs av till förmån för uppförande av 
skateanläggningen. Det medför en förväntad lägre trafikmängd inom planområdet i 
jämförelse med dagsläget. Besöksanläggningen kan förväntas generera en ökad 
trafikmängd utom planområdet främst vid tävlingar. Norra Esplanaden bedöms vara 
dimensionerad för att klara den ökade trafikmängden vid dessa tillfällen.  

Gång- och cykelnät 

Tillgängligheten till planområdet för gång- och cykeltrafikanter är god. När interngatan 
norr om planområdet för biltrafik byggs om från fordonsgata till enbart gång- och 
cykelväg i enlighet med dispositionsskiss för Sjukhusparken ökar framkomligheten för 
gång och cykel från gymnasiet.  

Kollektivtrafik 

Det är ca 700 meter från planområdet till resecentrum där tåg- och bussanslutning finns. 
Angränsande till planområdet på motsatt sida Norra Esplananden finns närmaste 
busshållplats. Hållplatsen ingår i det befintliga linjenätet för stadstrafik. Det är 
Jönköpings länstrafik som svarar för turtäthet och linjesträckning.  

Parkering  

I nuläget används asfaltsytorna inom planområdet för parkeringsändamål. Planförslaget 
medför att parkering i första hand bör anordnas utanför planområdet för att kunna 
tillskapa en säkrare gårdsmiljö för barn och unga. I närområdet finns flertalet allmänna 
parkeringar som kan samnyttjas av besökare och personal till fritidsgården och 
skateanläggningen med besökare till övriga verksamheter i området. Dock ställs krav på 
handikapplats inom planområdet.  

Vid tävlingar eller andra evenemang inom planområdet kan parkeringsytorna som anges 
i kartan nedan användas av besökare. Dessa ligger på rimliga gångavstånd från 
planområdet inom 400 m.  

 

Mörkgråa ytor är befintliga 

parkeringsytor i området 

som kan nyttjas av personal 

och besökare till 

planområdet.  
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Störningar 

Ljudalstring från skateanläggning 

En skateanläggning kan antas alstra en typ av slagljud som kan vara omgivningsstörande. 
För vägledning gällande buller har regeringen antagit en förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader och Boverket tagit fram en vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller vid bostadsbyggnader. I vägledningen tydliggörs att den inte 
behandlar buller från lek- och idrottsutövning eller för musik och sorl från restauranger 
och evenemang såsom konserter, idrottstävlingar med mera. Det medför att gällande 
riktlinjer och vägledningar inte är tillämpbara i detta fall eftersom en skateanläggning 
kategoriseras som idrottsutövning- och evenemangsanläggning.  

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (2014:13) ges 
rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) vad gäller 
buller inomhus. Detta utgör bedömningsgrund för prövningen i detaljplanen. I de 
allmänna råden anges att uppmätt ljudnivå inomhus inte får överskrida: 

- 30 dBA ekvivalent ljudnivå 
- 45 dBA maximal ljudnivå 

En konsult har utfört beräkningar gällande ljudnivåer som kan förväntas uppträda från 
aktivitetsparken till omgivande bostäder, äldreboende och förskolor (samt framtida 
förskola). För att kunna beräkna förväntade ljudnivåer från skateparken ligger tidigare 
utförda mätningar vid skateparken Olliewood i Jönköping och betongskateboardpark i 
Bjärred till grund. Utifrån mätningarna har det antagits en referensljudnivå från parkens 
olika delar som bedöms bidra till ljudnivåer i omgivningen. En aktivitetspark är en 
kraftigt varierande ljudkälla där ljudnivån beror på en rad olika parametrar som antalet 
utövare, antalet åskådare, typ av aktivitet med mera. De redovisade ljudnivåerna 
beskriver en situation motsvarande den som rådde under referensljudsmätningar, vilken 
bedöms kunna betraktas som normal aktivitet vid en skateboardpark. 

De ljudnivåer som redovisas i beräkningarna avser dels ekvivalenta ljudnivåer under den 
tid då aktivitetsparken används samt dels maximala (momentana) ljudnivåer som 
uppkommer vid t.ex. hopp och slag eller då man glider med skateboard på betonghinder 
i parken. Resultaten visar att den ekvivalenta ljudnivån från skateparken ligger i 
storleksordningen 50 dBA vid närliggande förskolebyggnader (nutid och framtid) utan 
åtgärder. Med skärmar kan man komma ner till nivåer runt 45 dBA eller lägre än 45 dBA 
(beroende på skärmhöjd). Bostäderna söder om området skärmas av befintliga 
byggnader och topografi och ekvivalenta nivåer understiger 40 dBA och maximala nivåer 
är ca 50 dBA. Resultaten visar att maximala (momentana) ljudnivåer från skateparken 
ligger i storleksordningen 55-60 dBA vid närliggande förskolebyggnader (nutid och 
framtid) utan åtgärder och ca 50-55 dBA vid närliggande äldreboende. Med skärmar kan 
man komma ner till nivåer runt 55 dBA eller ca 50 dBA (beroende på skärmhöjd) vid 
förskolebyggnader och under 50 dBA vid äldreboende. 

Miljö- och byggförvaltningen har utlåtit sig angående resultatet. Utifrån det förväntade 
utomhusnivåerna kan en uppskattning göras för vilka inomhusnivåer som genereras. Ett 
tvåglasfönster reducerar ljudnivån vid fasad med ca 25 dBA, och ett treglasfönster 
reducerar upp till 32 dBA. Ljudalstringen från skateparken antas därför inte överstiga 
riktvärdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (2014:13) för 
varken ekvivalent eller maximal ljudnivå i byggnad med tvåglasfönster. Det medför att 
det i detaljplanen inte ställs krav på ljuddämpande åtgärder.  
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Ny bebyggelse kan ansluta till det kommunala VA-nätet. 

Dagvatten 
I första hand förespråkas lokalt omhändertagande av dagvattnet inom planområdet. I 
samråd med Njudung Energi och Miljö- och byggförvaltningen har en yta mellan 
planområdet och Vetlandabäcken identifierats som lämplig för detta ändamål utom 
planområdet.  

Samtidigt medför detaljplanen en minskad andel hårdgjord yta för biltrafik och förväntas 
medföra att färre fordon framförs inom området. Det innebär en minskad mängd 
dagvatten innehållande partiklar med negativ påverkan på vattenkvaliteten. 

Värme 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för fjärrvärme.  

El 

Ny bebyggelse kan ansluta till kommunalt elnät som Njudung Energi svarar för.  

Inom planområdet återfinns en transformatorstation som fastslås genom 
markanvändningen teknisk anläggning, E, i plankartan.   

Fiber 

Det går optiska kablar inom fastigheten som kan behöva flyttas i och med tillbyggnad. 
Detta svarar Njudung Energi för.  

Barnperspektivet 

Detaljplanen möjliggör en central mötesplats för barn och unga. En fritidsgård erbjuder 
under öppettider barn och unga mellan 10-18 år en berikad fritid genom olika 
fritidsaktiviteter i en drogfri miljö. En skateanläggning erbjuder under öppettider 
möjlighet till fysisk aktivitet och spontanidrott.  

Placeringen är strategisk i förhållande till skolors lokalisering. Centralortens två 
högstadier och kommunens gymnasium är lokaliserat inom en radie av 500 m från 
aktuellt område. Planområdet nås via centralortens gång- och cykelnät som innebär god 
tillgänglighet till planområdet för cyklister och fotgängare.  

Parkering föreslås i första hand lösas utom planområdet för att tillskapa en trafiksäker 
gårdsmiljö inom planområdet.  
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Sammanfattande motivering till planbestämmelserna 

Symbol 

 

Text Motivering 

 

Parkmark Säkerställer Sjukhusparkens östra entré 

samt att markförlagda elkablar inte byggs 

över 

 

Besöksanläggning och kontor Möjliggör att lokalerna kan användas som 

fritidsgård och kontor och en utökad 

byggrätt för denna markanvändning. 

Möjliggör även att en idrottsanläggning i 

form av exempelvis skateanläggning kan 

uppföras 

 

Teknisk anläggning Säkerställer transformatorstation  

 

Marken får enbart förses med 

idrottsanläggning 

Idrottsanläggning, exempelvis en 

skatanläggning, får uppföras inom ett 

område som är dimensionerat för en 

skatepark på 1200 kvm 

n Markens höjd får inte sänkas Hänsyn tas till översvämningsrisk från 

Vetlandabäcken och högra 

grundvattennivåer inom området vid 

uppförande av idrottsanläggning 

e700 Största byggnadsarea är 700 kvm Största tillåtna byggnadsarea regleras i syfte 

att möjliggöra byggnation av 

ändamålsenliga lokaler för 

fritidsgårdverksamhet 

 

Högsta nockhöjd över angivet 

nollplan är + 190,0 m 

Ny bebyggelse anpassas till befintlig 

bebyggelse och förändrar inte stadsbilden i 

betydande omfattning  

 Högsta totalhöjd mätt från 

medelmarknivå invid byggnadsverk 

är 3,0 m 

Idrottsanläggningen anpassas till omgivande 

bebyggelse 

k Byggnadsverkets karaktär 

avseende utformning, material och 

byggnadsdetaljer ska bevaras och 

tas hänsyn till vid om- och 

tillbyggnad 

Varsamhet ska gälla vid om- och tillbyggnad 

med hänsyn till befintlig bebyggelses 

kulturhistoriska värde 

m Lägsta tillåtna golvnivå över angivet 

nollplan är + 182,7 m 

Hänsyn tas till översvämningsrisk från 

Vetlandabäcken och högra 

grundvattennivåer inom området vid 

uppförande av ny bebyggelse  

+190,0 

3,0 
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Gäller inom hela 

planområdet 

Kommunen är huvudman för 

allmän plats 

 

Gäller inom hela 

planområdet 

Genomförandetiden är 5 år från 

den dag planen vinner laga kraft.  

 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

 

- Byggnation av fritidsgård möjliggörs i strategiskt läge i förhållande till högstadier 
och gymnasium. Planen innebär säkerställande av lokaler för verksamheten. 
Fritidsgården kan på sikt inte vara kvar i sina befintliga lokaler eftersom 
fastigheten Hygiea 1 där verksamheten är idag omfattas av ett påbörjat uppdrag 
2017-06-12 § 136 att ta fram detaljplan för bostadsändamål.  
 

- En central mötesplats för unga och idrottsutövande anläggs på en yta som idag 
inte upplevs som tillgänglig parkmark. Området för skateanläggning är idag bara 
delvis iordningställt som parkmiljö (klippt gräsmatta med enstaka träd). En stor 
del utgörs idag av ianspråktagen, hårdgjord yta som inte inbjuder till 
idrottsutövande eller rekreation. Sjukhusparken ska vara en park med plats för 
lek, motion och rekreation, vilket planförslaget bidrar till. Planförslaget bedöms 
inte ha en påtaglig negativ inverkan på parkmiljön visuellt.  
 

- Hänsyn tas till kulturhistorisk intressant bebyggelse vid tillbyggnad i form av 
anpassning till befintlig utformning, material och byggnadsdetaljer.  
 

- En förändrad ljudmiljö kan förväntas inom planområdet och dess närområde. 
Ljud från lek och idrott bedöms acceptabla i en park.  Ljudnivåer bedöms inte 
överstiga Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (2014:13) 
och planen ställer således inte krav på åtgärder.  
 

- Översvämning och olägenhet inom byggnader och idrottsanläggning undviks 
genom att planen reglerar lägsta tillåtna golvnivå samt att befintlig markhöjd 
inte får sänkas.  
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Genomförandebeskrivning 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs genom utökat förfarande och planprocessen kan väntas 
fortskrida enligt följande: 

• Samråd första kvartalet 2018 
• Granskning andra kvartalet 2018 
• Antagande tredje kvartalet 2018 
• Laga kraft tredje kvartalet 2018 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år vilken motiveras av planens omfattning. Före 
genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen 
endast ändras eller upphävas om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor 
allmän vikt som inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens 
utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom 
planen beaktas (4 kap 40 § PBL). 

Ansvarsfördelning 

Kommunen avser att genomföra om- och tillbyggnation av befintliga byggnader för att 
tillskapa ändamålsenliga lokaler för fritidsgårdsverksamhet.  

Kommunen avser att för den del av planområdet som är planlagt för idrottsändamål 
upprätta nyttjanderättsavtal mellan Vetlanda kommun och en skateboardförening som 
innebär att föreningen kan uppföra och driva en skateanläggning inom planområdet.  

Huvudmannaskap  

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och underhåll 
av allmän platsmark inom planområdet. Kommunen är huvudman för de allmänna 
platserna.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Detaljplanen kan genomföras utan att ny fastighetsbildning sker. Vid eventuell 
försäljning av kvartersmarken bör fastigheten styckas av. Parkering bör då anordnas 
inom fastigheten eller säkerställas utom fastigheten genom servitut i enlighet med 
gällande parkeringsnorm.   

Ekonomiska Frågor 

Planekonomi 

Medel för nybyggnation av byggnader är upptagna i kommunens investeringsplan. 
Ekonomi för genomförande av skateanläggningen ligger på skateföreningen, i 
kommunens budget finns avsatta medel för att genom bidrag finansiera en mindre del 
av anläggningen. Flytt av den verksamhet som idag finns som tillhör gata- 
parkavdelningen finansieras inom tilldelad budget. Kostnader för upprättande av 
detaljplan finansieras inom planavdelningens budget. 
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Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 

De utredningar som har tagits fram av konsult och som utgör bedömningsunderlag för 
planarbetet är följande: 

- Rapport 11979-17121800, Skatepark Vetlanda, externbuller, 2017-12-19 

 

- Rapport T1733604, Brunn Sjukhusparken, analys av grundvatten, 2017-11-21 

 

Tekniska kontoret 

 

 

Hanna Levin  

Planarkitekt 

ANTAGEN AV KF 2018-09-19 


