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DETALJPLAN FÖR  KV. PUMPEN M FL, EKSJÖ STAD 
 
ANTAGANDEHANDLING                                       DNR: 2007-0422-403 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 
HANDLINGAR 
 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Planbeskrivning  
 Plankarta med bestämmelser 
 Genomförandebeskrivning 
 Fastighetsförteckning 
 Behovsbedömning 

 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
  

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter att utöka verksamhetsområdet 
vid Abborraviken. Området är strategiskt placerat vid södra infarten till Eksjö 
stad och tillgängligheten är mycket god. Delar av planområdet är sedan tidigare 
planlagt för bilservice, kontor och småindustri och bebyggt med ett byggvaruhus. 
Byggvaruhuset har nu planer på att utöka sin verksamhet och en ny detaljplan 
krävs. I samband med planläggningen tas ett större markområde med för att skapa 
möjligheter även för andra verksamheter att etablera sig inom området. 
 
Under hösten 2007 togs ett planprogram fram för det nu aktuella planområdet. 
Detaljplanen omfattar ett något mindre område än planprogrammet med hänsyn 
till inkomna synpunkter under programsamrådet.  
 

 
FÖRENLIGT MED 3 OCH 5 KAP I  MB 
  
 Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3, och 5 kapitel. Miljöbalkens 

3:e kapitel behandlar de grundläggande hushållningsbestämmelserna för mark och 
vattenområden. Den tänkta markanvändningen bedöms medföra en god hushållning 
av naturresurser från allmän synpunkt. Den tänkta markanvänd-ningen medför inte 
heller att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap överskrids eller att människor utsätts för 
varaktig störning.  
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PLANDATA  

Läge, areal och markägoförhållanden 
 Planområdet är placerat i den sydvästra delen av Eksjö stad, vid Abborraviks-

rondellen ca: 3 km sydväst om stadens centrum. Det aktuella området berör fyra 
fastigheter; Pumpen 1, Pumpen 2, Kråkeberg 1:15 samt Kråkeberg 1:1. 

  
 Hela planområdet utgör en yta av ca: 113000 kvm.  

Fastigheten Pumpen 1 och Pumpen 2 ägs av Fastighets-AB Kråkeberg 1, Eksjö. 
Kråkeberg 1:1 ägs av Eksjö kommun och Kråkeberg 1:15 av Thomas och Lena 
Johansson. 

 
 

                                 
 
 
 
T IDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan  
Till grund för detaljplanen finns Översiktsplan för Eksjö kommun,  
framtidsplan – mål och strategier inför 2010-, antagen av kommunfullmäktige 
2001-06-14, aktualitetsprövad 2006-11-30.  I den kommunala översiktsplanen 
pekas Kråkebergsområdet ut som ett möjligt utbyggnadsområde för industri. 
 
 
 

Centrala Eksjö 

Orienteringskarta 

RV 40 
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Detaljplaner  
Planområdet berörs i den sydöstra delen sedan tidigare av en detaljplan: 
Detaljplan för Abborrarondellen i Eksjö stad laga kraft vunnen 1992-05-25.  
Befintlig detaljplan styr markanvändningen till bilservice, småindustri samt 
kontor och omfattar området kring hela Abborraviksrondellen.   

Planprogram 
Ett planprogram upprättades för planområdet under hösten och vintern 2007. 
Detaljplan för Kv. Pumpen m fl. Eksjö kommun, Planprogram. Programmet var 
ute på samråd under tiden 2008-03-03 t.o.m. 2008-03-31. Under program-
samrådet inkom synpunkter från Länsstyrelsen samt Vägverket vilket har 
föranlett att planområdet har avgränsats.  Planavgränsningen är gjord med hänsyn 
till fossil åker samt telemast. En redogörelse för samrådsyttranden finns upprättad 
daterade 2008-04-03. 

Handelsutredning 
I samband med planprogrammet upprättades en handelsutredning med syfte att 
studera vilka effekter en etablering av handel vid Abborraviksrondellen kan få på 
övrig handel i Eksjö kommun: Effekter av etablering vid Abborraviksrondellen, 
Kv. Pumpen, upprättad av nordplan ab, rapport 2007 01 08. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Vid upprättande av detaljplaner ska det göras en behovsbedömning som visar om 
planens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet blir 
planen föremål för en närmare miljöbedömning, varvid en miljö-
konsekvensbeskrivning/MKB upprättas enligt Plan- och bygglagen. En MKB 
upprättas om detaljplanen medger en användning av mark, byggnader eller andra 
anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållning med naturresurser.  
 
Kommunen har, i särskild utredning Bedömning av planens miljöpåverkan – 
Sammanfattning, bedömt att planens genomförande inte medför betydande 
miljöpåverkan eller att miljökvalitetsnormerna överskrids. Någon fristående 
miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att upprättas, utan konsekvenserna för 
miljön redovisas i föreliggande planbeskrivning. Bedömningen grundas på de 
kriterier som finns i ”Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar” bilaga 4, 
samt 3 kap och 5 kap i Miljöbalken. 

Kommunala beslut i övrigt  
Samhällsbyggnadsutskottet i Eksjö kommun fattade 2008-06-11 beslut att med 
hänsyn till de synpunkter som inkom från Vägverket, Telia Sonera och 
Länsstyrelsen under programsamrådet, avgränsa området så att detaljplan nu 
upprättas för den södra delen längs Kråkebergsvägen. Beslut togs även om att 
genomförandet av detaljplanen ej kommer innebära betydande miljöpåverkan.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH MÖJLIGA 
KONSEKVENSER 

N A T U R ,  G E O T E K N I K  O C H  K U L T U R  

Mark och vegetation 
Den sydöstra delen av planområdet utgörs av exploaterad, plansprängd mark och 
är bebyggd med en byggvaruhandel. Området norr om är i huvudsak skogsbeklätt 
och kuperat och där marken är som mest kuperad finns kalhyggen, se flygbild 
nedan.  Längs med Kråkebergsvägen är marken mindre kuperad och i den 
nordvästra delen övergår marken till att bli relativt plan. Här växer i huvudsak 
barrskog med inslag av lövskog. Norr om detta område, utanför plan finns 
åkermark samt en liten göl. 
 
Längs med gång och cykelvägen genom planområdet finns ett litet parti av en 
speciell art av sälg (Salix). 
 
Förändring: 

 För att kunna bebygga området kommer en del plansprängning krävas främst i 
den nordöstra delen. För att inte skapa för stora nivåskillnader i området kommer 
en viss terrassering att genomföras. (Se principskiss nästa sida.) 

 

  

 

Geotekniska förhållanden  
Inom området finns stora höjdskillnader och de högsta nivåerna finns i den 
nordöstra delen av planområdet på 222 m.ö.h. Däremot finns lägre partier i den 
nordvästra delen, där marken ligger 207 m.ö.h. Likt höjdskillnaderna skiljer sig 
markförhållandena inom området. Där nivåerna är som högst utgörs marken 
mestadels av berg i dagen medan markförhållandena i den nordvästra delen bör 
bestämmas i en geoteknisk utredning. Hela området har i detta läge bedömts som 
byggbart.  
Åtgärd: 

Flygbildsperspektiv över kvarteret Pumpen 

Centrala Eksjö 

 
Rv 40 

Kv Pumpen 
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I samband med att byggherren projekterar, varpå byggansvaret vilar, bör denne ta 
fram en kompletterande detaljundersökning innan grundläggningsteknik bestäms.  
 
En viss omflyttning av massor kommer troligtvis att krävas i området. En 
terrassering av marken bör genomföras för att nivåmässigt balansera den 
exploaterade delen med landskapet i övrig. För att reglera terrasseringen har i 
detaljplanen införts markhöjder, gällande föreskriven höjd över nollplanet.  Längs 
med Kråkebergsvägen förespråkas en markhöjd på + 210,5 m.ö.h = ungefär 
samma nivå som på befintliga byggnader inom området. Området norr om 
föreslås ligga på nivåer på +215,0 m.ö.h. 

 
Principsektion 

 

Förorenad mark 
Inom området finns uppgifter om en avfallsdeponi: ”Eksjö avfallsupplag nr 13, 
Borgmästarängen”. Denna har inventerats av kommunen 1984 på uppdrag av 
Naturvårdsverket. Uppgifter kring deponin finns med i Länsstyrelsens GIS-data 
(efterbehandlingsobjekt). Området är här upptaget i riskklass 4, vilket är den 
lägsta riskklassen. (Se karta nedan.) 
 
För att lokalisera den möjliga deponin som redovisas i planområdets sydvästra 
del, har en geoteknisk utredning gjorts i området. Arbetet omfattade 
jordbergsondering i fyra punkter genom sprängstensfyllning. Dessutom sattes ett 
miljörör för mätning av gasförekomst i jordlagren under fyllningen, i den punkt 
där man noterat ett mjukare skikt (punkt 3). Förekomsten av metan och koldioxid 
tyder på att det, i denna punkt, finns organiskt material som bryts ner i marken. 
Eftersom inga jordprover tagits kan dock inga slutsatser dras beträffande typ av 
organiskt material, det kan t ex vara hushållsavfall eller naturligt förekommande 
organiskt material. Med tanke på att inga mjukare skikt påträffats i de andra 
punkterna är den troliga utbredningen av en eventuell deponi begränsad.  
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Karta utvisande lägen för de punkter i vilka jordbergsondering utförts 1-4. Ungefärligt 
läge för provgropar i samband med den miljötekniska undersökningen redovisas som 
 A-C. 
 
Under oktober månad 2010, har en kompletterande miljöteknisk undersökning 
genomförts av bsv arkitekter & ingenjörer ab. Syftet med undersökningen var att 
utreda huruvida en deponi finns inom det uppfyllda markområdet samt, i det fall 
en deponi påträffas, dess ungefärliga omfattning.  Undersökningen omfattade tre 
provgropar ner till 4-5 m djup och i varje grop togs jordprover i varje 
halvmetersskikt. Samtliga uttagna markprover har undersökts med fältmätningar, 
varefter tre utvalda markprover skickats in för analys.  
 
Trots grävning och provtagningar, har det varit svårt att bekräfta förekomst av 
avfall. Halten av tungmetaller i marken är låg och organiska gifter har inte 
påträffats. Förekomsten av gammalt hushållsavfall tycks vara låg. Genomförda 
undersökningar styrker antagandet att fastigheten inte är förorenad så att någon 
efterbehandling bedöms vara nödvändig.  
 
Även ett område öster om nu undersökt område finns upptagen i Länsstyrelsens 
GIS-databas. Den industriverksamhet som avses och som tidigare låg på 
fastigheten Pumpen 1 sysslade med elektromaskiner. Några föroreningar från 
denna verksamhet har i samråd med miljöavdelningen inte bedömts finnas.  
 

 På två angränsande fastigheter Macken 2 samt Rasten 1 finns bensinstationer i 
drift. 

4

2

3
1

A

B C
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Kulturvärden och fornlämningar  

Inom området finns inga utpekade kulturvärden eller fornlämningar. Norr om 
planområdet finns en fornlämning (RAÄ nr 31) som är en fossil åker, bestående 
av ett tiotal röjningsrösen. Hänsyn till denna har tagits i planavgränsningen.  

Strandskydd 
Strax söder om planområdet och Kråkebergsvägen ligger Aborragölen, som 
omfattas av strandskydd, 100m. Gränsen för strandskyddet går in på planområdet, 
varmed strandskyddet inom ett mindre område kommer att behöva upphävas.  
 
Den del av strandskyddet som berörs ligger norr om Kråkebergsvägen och måste 
anses sakna betydelse för strandskyddets syften eftersom vägen med sin relativt 
omfattande trafik utgör en stark barriär. Området är även, till största delen, 
ianspråktaget. Det område som omfattas av upphävande redovisas på plankartan 
med en särskild bestämmelse (skraffering) under rubriken ”Administrativa 
bestämmelser”.  
 
Särskilda skäl 
Det allemansrättsliga värdet och värdet för växt- och djurlivet inom den del av 
strandskyddet som nu berörs måste anses vara mycket litet, eftersom området till 
allra största delen redan är ianspråktaget som tomtmark. Den väg som går mellan 
planområdet och Aborragölen är av den storleken att den utgör en stark barriär 
mot vattnet. Ett upphävande av strandskyddet inom föreslaget område påverkar 
inte heller allmänhetens möjligheter till fri passage nere vid vattnet.  
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Eftersom detaljplanen inletts före den 1/7 2009 är Länsstyrelsen beslutsmyndighet 
och beslutet i strandskyddsfrågan handläggs enligt de gamla reglerna. Det innebär 
att kommunen efter utställningen, med detaljplanen som grund, kommer att 
begära ett upphävande av strandskyddet hos Länsstyrelsen. Begäran görs innan 
planen antas.  

B E B Y G G E L S E O M R Å D E N   

Bostäder 
 Inom det nya planområdet planeras inga bostäder, endast verksamheter. Närmaste 

bostadsområde är Lyckeberg som ligger ca: 400 m väster om planområdet. Ett 
ytterligare bostadsområde Västra Brudbadet, finns ca: 500 m nordost om 
planområdet, på andra sidan RV 40.  

 
Verksamheter 

Planområdet inhyser idag två stycken verksamheter. På kv. Pumpen 1 och 2 finns 
en före detta industrilokal som har byggts om till att inrymma lokaler för 
detaljhandel.  På Kråkeberg 1:15 finns en lagerlokal för byggverksamhet. Delar 
av planområdet är sedan tidigare planlagt för bilservice, kontor och småindustri.  
 
Förändring 
En utökning av planområdet möjliggör en expansion av befintlig verksamhet 
inom området samt för nyetableringar. Området är strategiskt placerat vid infarten 
till Eksjö stad och infrastrukturen är väl utbyggd till området. 
Området riktare sig i huvudsak mot lättare industriverksamheter samt handel med 
tanke på dess goda kommunikationsläge.  

 
Användningsbestämmelser 
 
NATUR Naturområde 
G Bilservice 
H Handel 
J1 Småindustri med särskild miljöhänsyn 
K  Kontor 
E Teknisk anläggning 
 
Bestämmelsen Småindustri, med särskild miljöhänsyn syftar till att verksamheten 
inte får vara miljöstörande eller utgöra risk för hälsa och säkerhet och att området 
inte lämpar sig för tyngre industrier. Med tyngre industrier syftar vi här främst på 
att man inte ska etablera verksamheter med exempelvis stora upplag utomhus. En 
koppling finns då till bestämmelsen om att stor vikt skall läggas på den estetiska 
utformningen av såväl byggnader som tomtmarken runt omkring. Fasaderna och 
även tomtområdena ut omgivande vägar skall vara tilltalande och representativa. 
Med tyngre industrier menas även företag som är störande med avseende på 
buller och lukt. 
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Konsekvenser: 
Effekter för cityhandel vid en extern etablering av nya butiker mm vid 
Abborrarondellen har utretts av Nordplan ab. Resultat redovisas i rapport 
daterad 2007-10-08. Konsekvenserna för dagligvaruhandel/sällanköpsvaru-
handel blir helt beroende av vilken typ och storlek som nyetableringarna får. 
För fördjupad information om konsekvenser hänvisas till rapporten. 
Kommunen har med utredningen som bas beslutat att detaljplanelägga nu 
aktuellt område med tillåtelse för handelsetablering.  

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Området kring cirkulationsplats Södra Eksjö är sedan tidigare planlagt för olika 
typer av verksamheter. I dagsläget finns två stycken bensinstationer samt ett 
värdshus med tillhörande rastplats. I närheten finns även stadens kyrkogård. 
 
Förändring: 
Ett genomförande av detaljplaneförslaget skapar möjligheter till en utökning av 
verksamhetsområdet vilket skulle kunna bidra till att fler arbetstillfällen kan 
skapas.  

Offentlig och kommersiell service 
Det mesta av Eksjö stads service finns ca: 3 km nordost om planområdet i  
Eksjö centrum. Sydväst om planområdet finns värdshuset samt en bensinstation. 
Ytterligare en bensinstation finns sydost om planområdet på motsatta sidan  
av RV 40. 
 
Inom planområdet finns Materialmännen som är en byggvaruhandel.  

 
Förändring 
 Detaljplanen tillåter en utökning av handelsverksamheten. 

Tillgänglighet 
Områdets placering invid cirkulationsplats Eksjö södra medför att tillgängligheten 
är mycket god för fordonstrafik så även för gång- och cykeltrafikanter. Till 
området finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. 
 
Byggnader och den yttre miljön i området ska anpassas till personer med nedsatt 
rörelseförmåga eller andra funktionsnedsättningar. Kravet på tillgänglighet för 
funktionshindrade ska uppfyllas. 
 

Byggnadskultur och gestaltning 
Planområdet är placerat vid infarten till Eksjö stad. Placeringen innebär att det är 
viktigt att besökare och förbipasseranden får ett gott intryck av området. Varu-
gårdar och lagerutrymmen bör om möjligt placeras så att de vänds från Kråke-
bergsvägen samt RV 40. 
 
För att understryka vikten av att byggnader utformas med hänsyn till områdets 
strategiska läge har bestämmelsen ”f” förts in på plankartan.  
 
Planbestämmelsen ”f” = Med hänsyn till områdets representativa läge, är det av 
särskild vikt att såväl byggnader som tomtmark ges en estetiskt tilltalande 
utformning.  
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F R I Y T O R  

Lek och rekreation 
Området är inget aktivt rekreationsområde. Den gång- och väg som löper genom 
planområdet säkerställas i detaljplanen som gc-väg.  
 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 
Infrastrukturen är väl utbyggd i området och trafikmatningen till planområdet 
sker från Kråkebergsvägen via cirkulationsplats Eksjö södra förbunden med  
Rv 32/40. På Rv 40 uppmättes år 2006 ÅDT till 8600 (tung trafik 1200) fordon. 
Trafikmängden på Kråkebergsvägen uppskattades 1992 till ca 2000 fordon. En 
viss trafikökning beräknas därefter ha skett. 
 
Förändring: 
All trafik till planområdet ska även fortsättningsvis gå via Kråkebergsvägen, inga 
in-/utfarter får ordnas direkt ut på mot väg 32/40. Beroende av kommande 
verksamheter inom området och hur tomterna kommer att utformas finns olika 
möjligheter till hur huvudmannaskapet för de interna gatorna kommer att se ut. 
Interna gator kommer att anläggas antingen i kommunens regi med kommunen 
som huvudman eller som en gemensamhetsanläggning i det fall ett större område 
säljs till en exploatör. En gemensamhetsanläggning får i det fallet upprättas 
genom en fastighetsbildningsförrättning.  
 
Konsekvenser:  
En utbyggnad av planområdet kommer innebära en procentuellt liten trafik-
ökning. Inga nya anslutningar till Rv 40 får ske. 
 

Skissförslag 
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Gång- cykel och mopedtrafik  
Området är väl försörjt av gång- och cykelvägar. Längs med planområdets östra 
del löper en gc-väg som förbinder Abborraområdet med centrala Eksjö. 
Inom planområdet finns även en gc-väg som fungerar som en genväg genom Kv. 
Pumpen. 
 
Konsekvenser: 
Beroende på vad det blir för verksamheter inom planområdet kan det eventuellt bli 
aktuellt att omplacera gc-vägen inom plan. Ett alternativt läge har föreskrivits 
enligt bild nedan,  

 
 
Förslag till ny sträckning av GC-väg/u-område vid kompletterande byggnation 
 

Kollektivtrafik 
Direkt utanför planområdet östra sida finns en busshållsplats längs med Rv 40. 
Hållplatsen nås via gång- och cykelbanan parallellt med planområdet. 

Parkering 
All parkering ska ske inom planområdet och parkeringsplatsantalet ska prövas vid 
bygglov. För Eksjö stad finns en parkeringsnorm godkänd av Kommunstyrelsen 
1982-12-02.  
Enligt kommunens parkeringsnorm gäller följande antal parkeringsplaster per 
kvadratmeter våningsyta:  

Butiker/handel 30 st/1000 m2 våningsyta 
  Industri/hantverk 14 st/1000  
  Kontor  19 st/1000  

Varumottagning 
De varutransporter som planförslaget alstrar ska ske inom planområdet. 
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Utfarter  

Alla in- och utfarter ska ske via Kråkebergsvägen. Med tanke på planområdets 
omfattning är det ur trafiksäkerhetssynpunkt viktigt att samla in- och utfarterna 
längs Kråkebergsvägen. Längs med sträckan förespråkas maximalt 3-4 st in- och 
utfarter. 

S T Ö R N I N G A R ,  H Ä L S A  O C H  S Ä K E R H E T  

Buller och trafik 
Buller, d v s oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av människan 
mäts normalt i decibel A, dB(A). Ekvivalent ljudnivå är bullernivån, uppmätt eller 
beräknat genomsnitt under längre tid, oftast per dygn. Maximalnivån är den 
högsta uppmätta eller beräknade ljudnivån. Decibelskalan är logaritmisk. En 
förändring av bullernivån med 1-2 dB(A) är vad det mänskliga örat kan uppfatta 
medan en sänkning/ höjning med 8-10 dB(A) upplevs som en halvering/ 
dubblering av bullernivån.  

 
 Riksväg 32 och 40 som passerar öster om planområdet genererar buller i området. 
 
 I detaljplanen finns följande bestämmelse m2 Den ekvivalenta ljudnivån får inte 

överstiga Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller vid nyetablering, för att 
hålla ner eventuella bullerstörningar.  

 
  Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller, vid ny etablering: 

 

                       
 
 

 
Åtgärder 
Inom planområdet planeras ingen miljöstörande verksamhet. Om bullerkänsliga 
verksamheter placeras i närheten bör dessa utformas bullerskyddade. 

Källa: Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller – 
allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev. 1983). 
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Farligt gods och kemikaliehantering 
Planområdet berörs av farligt gods med tanke på närheten till väg 40. Uppgifter 
gällande mängden farligt gods förbi planområdet är hämtade från Räddnings-
verkets kartläggning av farligt gods transporter september 2006. Totalt gick det 
mellan 100- 33 000 ton farligt gods på riksväg 40 i sept. 2006.  Följande klasser 
2.1, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 och klass 9 transporteras förbi området. Alla klasser 
ligger inom Räddningsverkets lägre karteringsintervall.  
 

Klass Ämne 
  

1 Explosiva ämnen 
2 Gaser 
3 Brandfarliga vätskor 
4 Brandfarliga fasta ämnen mm 
5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
6 Giftiga ämnen 
7 Radioaktiva ämnen 
8 Frätande ämnen  
9 Magnetiska material och övriga farliga ämnen 

Tabell. Farligt gods indelat i olika klasser enligt ADR/RID (regelverk när det 
gäller farligt gods på väg resp. järnväg) 
 
Det nya planförslaget bedöms inte innebära att mängden farligt gods ökar. 
Vad gäller eventuell ny industriverksamhet styrs deras verksamhet av  
kraven i deras miljötillstånd. 
 
Bestämmelsen m1: Verksamheter får inte vara miljöstörande eller utgöra risk för 
hälsa och säkerhet. Bestämmelsen syftar i första hand på störningar i form av 
buller och lukt.  

Radon 
Enligt Boverkets karaktärisering av radonrisker utgör mark med radonhalter 
understigande 10 kBq/m3 s.k. lågrisk. Vid radonhalter mellan 10 och 50 kBq/m3 
klassificeras marken som normalrisk och vid mätvärden över 50 kBq/m3 s.k. hög-
risk. På mark med radonvärden inom normalriskintervallet skall ett radonskyddat 
byggande tillämpas medan en byggnation inom område med högriskmark skall 
utföras radonsäkert.   
 
En radonmätning utfördes i april 2010 i fyra punkter inom planområdet. I varje 
punkt gjordes två hål med ett avstånd på 0,5 m. Högsta uppmätta värde anses som 
referensvärde för punkten. I tre av punkterna uppmättes värden på mellan 30 och 
33 kBq/m3, vilket är värden för normalriskmark (högre intervallet). Det kan 
därför inte uteslutas att det inom området finns någon del med högriskmark, men 
bedömningen av resultatet blir ändå att byggnation ska ske med radonskyddat 
byggande. En bestämmelse om radonskyddat byggande har förts in på plankartan.  
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T E K N I S K  F Ö R S Ö R J N I N G  

El, tele och va-ledningar 
Kommunala huvudledningar för vatten och avlopp ligger norr om fastigheterna 
Pumpen 1 och 2. De är dragna i huvudsak i samma sträckning som den befintliga 
gång och cykelvägen. Även el- och teleledningar finns i området och u-område 
för dessa ledningar har säkerställts i detaljplanen. Likt gång- och cykelvägen kan 
det bli aktuellt att flytta dessa ledningar och i plan har ett alternativt läge 
säkerställts med bestämmelsen u, Området skall vara tillgängligt för allmänna 
underjordiska ledningar.  
 
Strax norr om planområdet har Telia Sonera en mast. Enligt företaget behövs 10 
m från befintliga stag, för att säkra tillgängligheten till dessa. Planavgränsningen i 
norr är gjord med hänsyn till detta.  

Dagvatten 
En policy för omhändertagande av dagvatten i Emåns avrinningsområde finns 
framtagen(2001). I denna finns bl a följande strategier för avledning av dagvatten 
från nya planområden.  
• I detaljplanen skall höjdsättning ske med beaktande av dagvattenavrinningen.  
• Inget dagvatten skall orenat föras direkt ut i recipienten.  
Dagvattnet från planområdet kommer troligen att ha Aborragölen, söder om 
planområdet, som recipient. Någon form av fördröjning (lokalt omhändertagande 
av dagvattnet) skall ske på tomtmark innan det går till recipienten. Samråd kring 
hur detta ska ske hålls med Eksjö Energi.  

Uppvärmning och energi  
Området är anslutet till kommunens fjärrvärmenät. 

 
Avfall         
 Hanteras i enlighet med kommunala bestämmelser.  

Brandvatten 
Brandvatten för området skall anordnas genom kommunens försorg och kommer 
att tas från kommunens vattenledningsnät. Inom delar av planområdet saknas idag 
brandvatten. Brandposter skall anordnas med ett största inbördes avstånd om 150 
m. Kapaciteten på kommunens befintliga nät är tidigare uppmätt till 900 l/min, 
vilket bedöms vara tillräckligt för verksamheter med låg och normal 
brandbelastning. Om verksamheter med hög brandbelastning kommer att etablera 
sig inom området kommer krav att ställas på exploatören om egen anordning för 
brandvatten. Denna skall utformas i samråd med kommunen (räddningstjänsten). 
 
Som ett säkerställande att detta ska fungera har en bestämmelse kring 
brandvattnet påförts plankartan. Brandvattenkapaciteten bör även framgå då 
kommunen säljer tomter.   
 
Planbestämmelsen ”b” = Kommunens vattenledningsnät har en kapacitet på x 
antal l/min. Det bedöms vara tillräckligt för verksamheter med låg och normal 
brandbelastning. Övriga anläggningar kräver särskilda åtgärder.  
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M I L J Ö K V A L I T E T S N O R M E R   
Miljökvalitetsnormer anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som 
människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön 
eller naturen kan belasta utan fara för påtagliga olägenheter. Miljökvalitetsnormer 
finns bl.a. gällande utomhusluft. Idag finns gränsvärden för kväveoxider (främst 
kvävedioxid), svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bly samt partiklar. Fr.o.m. 2010 
tillämpas även ett gränsvärde för halten marknära ozon. 
Ett genomförande av planförslaget kommer inte att förändra miljökvalitets-
nivåerna. 

M I L J Ö M Å L  
Detaljplanen utfaller positivt för miljömålet ”God bebyggd miljö”.  ”Byggnader 
och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

A D M I N I S T R A T I V A  F R Å G O R  

Genomförandetid 
Planen hanteras med normalt planförfarande. Genomförandetiden är 10 år från 
den dag då planen vinner laga kraft. 
 

Detaljplanen är upprättad januari 2011 
 

 

 
  
 

Christer Nordgren   Annacarin Holm 
projektledare    planarkitekt 
   

 
Eksjö kommun 
  
  
 Jan Åsberg 
 planarkitekt 
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