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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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Alléträd längs med Östra Esplanaden. 

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. 

Längs med planområdets östra gräns, utmed Östra Esplanaden, finns alléträd. Dessa träd är 
skyddade av biotopskyddet och ska bevaras. In och utfart till planområdet bör ske utan att 
dessa alléträd påverkas. Om exploatören måste förlägga in och utfart så att alléträden påver-
kas, får detta enbart ske med ett medgivande från Länsstyrelsen om dispens från biotopskyd-
det. 
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Planområdet sett från Östra Esplanaden, öster om planområdet. 

 

 
 

Miljö- och geotekniska förhållanden 
Tre huskroppar som uppfördes på 60- talet revs i början av 2000 och rivningsmassor använ-
des till att fylla rivningshusens källare.  

Enligt den miljötekniska undersökningen, som genomfördes av ÅF Consult sommaren 2018, 
består marken generellt mest av fyllnadsmaterial ner till 2,4 meter som djupast. Fyllands-
materialet 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 pro-
blem med grundläggning av bostadsbyggnader, förskola, lokalgator och VA-ledningar inom 
planområdet förutom där rivningshusens källare är belägna. 

I rivningshusens källare har det påträffats rivningsrester. Enligt undersökningen kan det inte 
uteslutas att det kan finnas eternit även om detta enligt uppgift sorterades bort vid rivningen.  
Resultatet visar dock på högradonmark med slutsatsen att detta indikerar på radongas från 
rivningsmassor, blåbetong. Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver att blåbetong inte får an-
vändas under nya byggnader. Däremot kan blåbetong (rivningsmassor) i mark som inte be-
byggs ligga kvar. Det är bättre att det ligger kvar än att det flyttas. Kommunens myndighets-
förvaltning kan kräva in markradonmätning vid nybyggnation. De kan även ställa krav på att 
man förbereder med radonslangar i grund vid nybyggnation. 

All förekommande tjälkänslig jord inom området bör avlägsnas innan utläggning av fyll-
material 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. Det som nu är 
aktuellt är en förskola med fyra avdelningar.  

Gator och trafik 
Planområdet ligger i korsningen Rönnbärsvägen/Östra Esplanaden och har möjlighet att 
ansluta till båda gatorna. Rönnbärsvägen ska delvis förändras till gångfartsområde för att 
säkerställa en säker trafikmiljö mellan de båda skolområdena. De förändringar av gatumiljön 
som ska göras ska ske medelst lokala trafikförordningar för att succesivt få fram optimal lös-
ning. Gång- och cykelvägar från södra Hägne tangerar planområdet utmed Östra Esplanaden 
och ansluter till gångfartsområdet.  

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.  

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. 

Det finns ledningar inom planområdet, då även inom byggrätten. Dessa ledningar omfattas 
inte av någon ledningsrätt, men elbolagets elledningar innehar servitut. Ledningar kan 
komma att behöva tas bort/dras om vid byggnation inom planområdet. För att få maximal 
möjlig byggbar yta bör ledningar lämpligen flyttas till u-området utmed Rönnbärsvägen i 
södra delen av planområdet. 

Dagvattenhantering 
Allt dagvatten inom planområdet ska omhändertas lokalt. Delar av befintliga asfaltytor tas 
bort och ersätts med genomsläppligt material, gäller både kvartersmark och allmän plats. 
Våtmarksteknik ska användas för att uppnå fullgoda lösningar såsom fördröjning, infiltrat-
ion, hålrumsmagasin.  

Räddningstjänsten 
Räddningstjänstens fordon ska ha möjlighet att köra nära byggnaden vid eventuella utryck-
ningar. Körbara ytor ska garantera utryckningsfordon tillgång till hela byggnaden och till-
fartsvägar får inte blockeras. Dessa ytor och tillfartsvägar beskrivs i boverkets byggregler som 
räddningsväg och tillträdesväg. 
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Motivering till planbestämmelser 
Symbol Text Motivering 
   
GATA Gångfartsgata Säkerställer en säker trafikmiljö mellan de båda 

skolområdena. 
SB Skola/Bostäder Marken får enbart användas till skol- och bostads-

ändamål. Området dimensioneras för att kunna 
rymma ändamålsenliga lokaler, utemiljö och kom-
munikationsytor. 

 Det ska finnas uteplats i 
anslutning till 
skola/bostäder med en 
god ljudnivå. 

Säkerställer att en god ljudnivå på uteplatser för 
bostäder och förskola uppfylls enligt gällande rikt-
värden. Detta ska redovisas i samband med bygg-
lovgivning. 

 Radonsäkert byggnads-
utförande ska tilläm-
pas. 

Säkerställer att byggnaderna uppförs radonsäkert. 
Kommunens myndighetsförvaltning kan kräva in 
markradonmätning vid nybyggnation. De kan även 
ställa krav på att man förbereder med radonslangar 
i grund vid nybyggnation. Radonmätning bör ske 
efter grundläggning. 

IV Högst antal våningar Byggnader inom området får inte uppföras högre än 
fyra våningar. 

p1 Huvudbyggnader ska 
placeras minst 4,5 me-
ter från fastighetsgräns. 

Säkerställer avstånd mellan bebyggelse inom skilda 
fastigheter. 

p2 Huvudbyggnader ska 
placeras minst 9,0 me-
ter från fastighetsgräns. 

Säkerställer avstånd mellan bebyggelse inom skilda 
fastigheter. 

a Innan lov lämnas ska 
eventuella föroreningar 
placerade under bygg-
nad ha avhjälpts. 

Säkerställer tillfredsställande markförhållanden 
innan bebyggelse tillåts att uppföras. 

u Marken ska vara till-
gänglig för allmännyt-
tiga underjordiska led-
ningar. 

Säkerställer tillgången till nergrävda ledningar. 
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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 stora oanvända ytan ska ianspråktas av skola och/eller bostäder. 
Exploatering kan komma att begränsas för att säkerställa tillgängligheten för utemiljö. En 
begränsad exploatering underlättar även den lokala hanteringen av dagvattnet.  

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. För att sä-
kerställa en god ljudnivå på uteplatser för bostäder och förskola har planen en bestämmelse 
om detta. Detta ska redovisas i samband med bygglovgivning. I detta planskede är det svårt 
att redovisa uteplatser i bullerlä eftersom planen medger en relativt fri placering av byggna-
der. 

Sammanvägd bedömning 
Enligt PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om planen kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan. Genomförandet av aktuellt planförslag innebär inte någon 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i miljöbalken. Någon MKB har därför 
inte upprättats 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. 

Fastighetsfrågor 
Ripan 14 är idag en fastighet på cirka 17 000 kvadratmeter som i norr sträcker sig utanför 
planområdet. Det är i dagsläget oklart om fastighetsägaren ämnar fastighetsbilda en ny fas-
tighet som då bara innefattar den mark inom planområdets kvartersmark. Det är en fråga 
som inte hindrar varken fortsatt planläggning eller projektering. 

Planområdet består dels av kvartersmark, dvs. del av Ripan 14 ca 8 325 kvadratmeter, och 
dels av kommunal gatufastighet dvs. del av Eksjöhovgård 7:2. Fastighetsgränserna är katego-
riserade med minsta medelfel, varför en fastighetsutredning ej anses behövlig för att säker-
ställa gränserna. 

Ekonomiska frågor 
Det kommunala bostadsbolaget Sävebo äger kvartersmarken och ansvarar för undersökning-
arna av platsen. Kommunens kostnad består av detaljplanekostnad och genomförande av 
trafikanordningssituationen i området kring Hägneskolan. Fastighetsägaren står för utred-
ningskostnader kopplat till markförhållande. 

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 
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Upprättad 
 

Karolina Rellme 

Planstrateg 

Upprättad 2018-09-19  Reviderad 2018-11-28 

Antagen  

Laga kraft  
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