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Inledning 

Planhandlingar 
Plankarta med planbestämmelser (separat karta) 

Denna planbeskrivning 

Fastighetsförteckning 

Syfte 
Syftet med planen är att utreda områdets lämplighet för skolverksamhet och/eller nya bostä-
der. 

Plandata 
Planområdet omfattar ungefär 10 000 kvadratmeter och är beläget ungefär 1 km från Sävsjö 
centrum. Området avgränsas i norr av bostadskvarteret Ripan 14, i väster av bostadsfastig-
heterna längs Skogsrundan, i söder av Rönnbärsvägen och i öster av Östra Esplanaden. 

Tidigare ställningstagande 
Gällande detaljplan från 1961 tillåter bostadsändamål inom området och begränsar bygghöj-
den till två våningar. Planen är utformad enligt dåtidens planideal med byggrätter som mots-
varar lamellhus och som strängt avgränsas av prickad mark (mark som icke får bebyggas). Ett 
par garagelängor placeras utmed Rönnbärsvägen (se karta nedan). 

 

Området är inte utpekat eller beskrivet i gällande översiktsplan.  
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Förutsättningar 

Natur och kultur 
Området inom Ripan 14 består av gräsbevuxna ytor och två asfalterade parkeringsplatser. 
Söder om Hägneskolan finns en skolskog dit förskolans pedagoger kan ta med sig barnen på 
utflykter om så önskas. Området ligger även nära Sävsjös idrottsområde, ca 500 meter, och 
Eksjöhovgårdssjön med dess väl använda promenadstråk. 

Det föreligger inga misstankar om att planområdet hyser några fornminnen eller andra histo-
riskt intressanta och bevarandevärde föremål eller andra lämningar. 

 
Planområdet sett från Östra Esplanaden, öster om planområdet. 

Geotekniska förhållanden 
Tre huskroppar som uppfördes på 60- talet revs i början av 2000 och rivningsmassor använ-
des till att fylla rivningshusens källare. Genom att gräva provgropar har fastighetsägaren med 
hjälp av en konsult kunna dra slutsatsen att rivningsmassorna i marken inte klassas som 
markförorening. 

Enligt den miljötekniska undersökningen som genomfördes av ÅF Consult sommaren 2018 
så består marken mest av fyllnadsmaterial ner till 2,4 meter som djupast. Detta fyllands-
material består av grusig sand. Därefter följer en siltig lerig morän, den efterföljs på en punkt 
av sandig morän. Utifrån resultaten av den genomförda undersökningen ses inga problem 
med grundläggning av bostadsbyggnader, förskola, lokalgator och VA-ledningar inom plan-
området. All förekommande tjälkänslig jord inom området bör avlägsnas innan utläggning av 
fyllmaterial görs. Detta för att motverka tjälskador på byggnader och gator. 
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Planförslag 

Bebyggelse 
Den föreslagna byggnationen inom planområdet omfattar skola och/eller bostäder. För att 
inte låsa markanvändningen till enbart skola tillåts även bostadsbyggnation. Byggnader till-
låts till fyra våningar för att även möjliggöra flerbostadshus inom området.  

Gator och trafik 
Planområdet ligger i korsningen Rönnbärsvägen/Östra Esplanaden och har möjlighet att 
ansluta till båda gatorna. Inom planområdet görs Rönnbärsvägen om till gångfartsområde för 
att säkerställa en säker trafikmiljö mellan de båda skolområdena. Gång- och cykelvägar från 
södra Hägne passerar planområdet utmed Östra Esplanaden och ansluter till gångfartsområ-
det.  

I samband med detaljplaneläggningen utreds trafiksituationen på Rönnbärsvägen/Östra Es-
planaden. Delar av Rönnbärsvägen förslås göras om till gång- och cykelväg. Nya parkerings-
möjligheter erbjuds öster om korsningen Rönnbärsvägen/Östra Esplanaden på Rönnbärsvä-
gen och även direkt väster om bostadsområdet ”Kantarellen”, söder om Rönnbärsvägen. De-
lar av Östra Esplanaden och Rönnbärsvägen i anslutning till korsningen ges möjlighet för 
angöringszoon med parkeringsförbud för att underlätta av och påstigning av skolele-
ver/förskolebarn. Korsningen utformas förslagsvis som en upphöjd yta med en smalare pas-
sage för bilar/bussar. Direkt norr om Hägneskolan angörs ett område endast till för skolbus-
sar. Leveranser till eventuellt skolkök på Ripan 14 nås från Östra Esplanaden. Se skissförslag 
nedan.  
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Teknisk försörjning 
Den föreslagna byggnationen inom planområdet ansluts till befintliga el-, vatten- och av-
loppsnät samt erbjuds möjlighet att ansluta sig till befintligt fibernät och fjärrvärmenät. 

Dagvattenhantering 
Dagvattnet ska omhändertas lokalt genom markinfiltration. Möjligheten att anlägga under-
jordiska vattenmagasin uppstår i samband med att rivningsmassorna i källargrunderna even-
tuellt tas bort, alternativt fungerar rivningsmassorna som vattenmagasin. Områden på skol-
gården där regnvattnet kan samlas upp vid nederbörd bör anläggas. Ytorna ska kunna över-
svämmas vid nederbörd och marken ska vara mjuk så att vattnet lätt kan sjunka ner. 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänstens fordon ska ha möjlighet att köra nära byggnaden vid eventuella utryck-
ningar. Hårdgjorda ytor ska garantera utryckningsfordon tillgång till hela byggnaden och 
tillfartsvägar får inte blockeras. Dessa hårdgjorda ytor och tillfartsvägar beskrivs i boverkets 
byggregler som räddningsväg och tillträdesväg. 

Planbestämmelser 
Beteckning Betydelse Motivering 
GATA Gångfartsområde, gata av-

sedd för låg hastighetsbe-
gränsning och att ge fot-
gängare och cyklister före-
träde 

Gatan mellan planområdet 
och Hägneskolan görs om till 
gångfartsområde för att öka 
trafiksäkerheten. Hastig-
hetsbegränsningen tar hän-
syn till att ge fotgängare och 
cyklister företräde. 

 Skola/Bostäder Marken får enbart användas 
till skol- och bostadsända-
mål.  

 Högsta antal våningar Byggnaderna inom området 
får inte uppföras högre än 
fyra våningar. 

p Placeringsbestämmelse Byggnader inom området får 
inte placeras närmare fastig-
hetsgränsen än 4,5 meter. 
Plats säkras runt byggnaden 
för angöring för lastbilar, 
gångar och eventuella rabat-
ter i närheten av byggnaden 
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Konsekvenser och miljöbedömning 

Platsens förutsättningar 
I kommunens översiktsplanering omnämns inte planområdet eller behovet av ytterligare 
förskoleavdelningar i tätorten. Området har tidigare varit exploaterat och marken lämpas för 
ny byggnation. Områdets strategiska placering i Sävsjö bedöms vara högst lämplig för den 
föreslagna användningen. 

Planens styrande egenskaper 
Planen innebär att den idag stor oanvänd yta ianspråktas av skola och/eller bostäder. Exploa-
tering kan komma att begränsas för att säkerställa tillgängligheten för utemiljö. 

Planens tänkbara effekter 
Detaljplanen medför att kommunens behov av förskolelokaler motsvarande fyra avdelningar 
tillgodoses. Planen tillåter dessutom att förskolan bygger ut tills den totalt omfattar sex av-
delningar för att på så sätt tillgodose även framtida behov. 

Placeringen av eventuell förskola kommer medföra ökade trafikmängder på gatorna i bo-
stadsområdet då föräldrar kör sina barn till och från förskolan. Förhoppningen är att försko-
lans placering mitt i sitt upptagningsområde kombinerat med möjligheten att gå och cykla till 
och från planområdet kommer medföra en minskning av bilkörande eller rentav användning 
av alternativa färdmedel. 

En eventuell förskola kommer medföra mer ljud till området dagtid, vilket kan påverka de 
närboende. 

Buller 
Planområdet angränsar inte till någon störande eller bullrande verksamhet, liksom planom-
rådet ligger på behörigt avstånd till såväl stambanan som vägar med mycket trafik. Därav 
föreligger inga misstankar om att området påverkas av för höga nivåer av buller. 

Sammanvägd bedömning 
Enligt PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om planen kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan. Genomförandet av aktuellt planförslag innebär, enligt 
kommunens uppfattning, inte någon betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 
miljöbalken. Någon MKB behöver därför inte upprättas för detta planförslag. 
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 
Genom utökat förfarande upprättas ny detaljplan för del av Ripan 14. Parallellt med framtag-
ningen av den nya detaljplanen arbetar fastighetsägaren med byggnadsritningar och un-
derlag till upphandlingen av byggnationen.  

Genomförandetiden är 15 år från det datum då detaljplanen vinner laga kraft. 

Kommunen är huvudman inom planområdet. 

Ekonomiska frågor 
Det kommunala bostadsbolaget Sävebo äger marken och ansvarar för undersökningarna av 
platsen. Kommunens kostnad består av detaljplanekostnad och genomförande av trafikan-
ordningssituationen i området kring Hägneskolan. Fastighetsägaren står för utredningskost-
nader kopplat till markförhållande. 
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Medverkande 
Urban Blücher, VD Sävebo/AB Sävsjö industribyggnader 

Anneli Patriksson, Nyproduktionsansvarig Sävebo 

Bennie Gunnarsson, Bygg- och GIS- chef 

Jan-Olof Olson, Stadsarkitekt 

Bilagor 
Miljöteknisk markundersökning Kv. Ripan 14, Sävsjö – ÅF Consult 

Trafikutredning Ripan 14 – ÅF Consult 

Upprättad 
 

Karolina Rellme 

Planstrateg 

Upprättad 2018-09-19 

Antagen  

Laga kraft  

Planhandlingarna finns tillgängligt på www.savsjo.se under länken samhällsplanering. 

http://www.savsjo.se/
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