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Detaljplan för  

Bostäder söder om Kv. Guldsmeden, Hjo stad i Hjo 
kommun 

 

 
Mot öster, utsikt från planområdet 
 

PLANHANDLINGAR 
 

- Plankarta med bestämmelser 
- Planbeskrivning (detta dokument) 

 
Övriga handlingar: 

- Fastighetsförteckning 
- Grundkarta  

Utredningar: 
- Geoteknisk undersökning 

 
 

1. PLANENS SYFTE 
Detaljplanen syftar till att komplettera 
bebyggelsen på Sigghusberg med fler bostäder.  
Planen möjliggör uppförande av nio 
enbostadshus med komplementbyggnader. 

 
Planarbetets handläggning är beräknat enligt 
följande tidplan: 
 

Standard förfarande 2015 

Beslut Kvartal 

Samråd 2 

Granskning 3 

Antagande 4 

Laga kraft 4 
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2. PLANDATA 
 
Läge  
Planområdet är beläget i Hjo, 1 km väster om 
stadens centrum. Området ligger omedelbart 
söder om Kv. Guldsmeden och norr om den 
nya förskolan i Knäpplan.  
 
 
Areal och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar cirka 1.5 ha (15 000 
kvadratmeter). Hjo kommun äger marken 
inom planområdet.  
 
 

3. GÄLLANDE PLANER OCH 
BESTÄMMELSER 

 
Översiktsplan  
Detaljplaneförslaget följer Hjos gällande 
översiktsplan, ÖP 2010. Området är markerat 
som strategiskt utvecklingsområde och syftet 
är att knyta ihop Sigghusberg och Borrbäck 
med ny bebyggelse.  
 
Detaljplaner 
Området är inte planlagt sedan tidigare.  
 
Energiplan 2007 – 2015 
Energiplanen skall vara ett av flera instrument 
för att utveckla ett hållbart samhälle.   
Denna detaljplan följer Energiplanens uppsatta 
mål. I övrigt ska energiinformation ges så tidigt 
som möjligt i bygglovskedet. 
 
Miljöpolicy 
I Hjo kommuns Miljöpolicy har man satt upp 
fem riktlinjer för Hjo. Planens utförande ska 
framförallt ta hänsyn till de tre första 
riktlinjerna; Hushålla med naturresurserna, Ta 
hänsyn till människor och natur och Planera 
och investera för en bättre miljö. Utbyggnaden 
ska enligt 1, 2kap PBL främja en god och 
hållbar samhällsutveckling samt att 
markområden ska användas för det ändamål 
som området är mest lämpat för. Planen tar 
likväl hänsyn till 3kap och 4kap MB som 
föreskriver hur hushållning och särskilda 
bestämmelser för mark och vatten ska 
uppfyllas. 
 
Då planområdet ses som ett strategiskt 
utvecklingsområde för bostäder är en 
förtätning i anslutning till redan utbyggd 

infrastruktur helt i linje med de uppsatta 
riktlinjerna i kommunens Miljöpolicy och ÖP 
2010.  
 
Behovsbedömning 
I Miljöbalken föreskrivs att alla detaljplaner ska 
innehålla en bedömning av om planens 
genomförande kan orsaka betydande 
miljöpåverkan. Om så är fallet kan en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning behöva upprättas. 
Vid behovsbedömningen bedöms detaljplanens 
genomförande inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. 
Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 
kapitlet Miljöbalken behöver därmed inte 
upprättas. 
Särskild vikt har lagts vid att klarlägga 
geotekniska- och hydrogeologiska förhållanden 
inom planområdet. Dessa frågor har arbetats 
in i planbeskrivningen. 
 
 

4. PLANFÖRUTSÄTTNINGAR  
 

Mark, vegetation 
Planområdet utgörs idag av ängsmark som 
sluttar mot sydöst. Nivåskillnaden mellan 
områdets västra och östra delar uppgår till 
cirka sju meter. 
 

Mot sydost, utsikt från planområdet 
 
Fornlämningar, natur- och kulturmiljö 
Inom planområdet finns inga kända 
fornlämningar. Planområdet gränsar i väster till 
natur- och strövområdet Skolskogen, en 
ekskog i klass 2 av tre möjliga. Klassificeringen 
grundar sig i ekskogens rekreationsvärden, 
rika djurliv och sitt bidrag till områdets 
landskapsbild. Avvägningar rörande 
riksintresset för det rörliga friluftslivet har 
gjorts.  
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Skolskogen, väster om planområdet 
 
Offentlig och kommersiell service 
I Hjo finns det sju förskolor och två 
grundskolor. Strax söder om planområdet 
byggs en ny förskola. Guldkroksskolan ligger 
på ett avstånd om 700 meter med verksamhet 
för barn i förskolan upp till årskurs 9. I Hjo 
centrum har man tillgång till butiker, 
restauranger, caféer, apotek, bibliotek, biograf, 
busstation och livsmedelsaffär. 
 
Gator och trafik 
Det nya bostadsområdet nås från 
Falköpingsvägen. Via Simon Gates Väg och 
Estrid Ericsons Väg kommer man till området.  
 
Gång- och cykeltrafik 
I planförslaget byggs gång- och cykelbanorna ut 
och ansluts till befintliga gång- och cykelvägar. 
 

Gång- och cykelväg i kvarter norr om 
planområdet 
 
Teknisk försörjning 
Ledningar kopplas på kommunens befintliga 
system. I Hjo stad är det Hjo Energi som är 
nätdistributör. Anslutningar och 
förutsättningar finns för att försörja 
planområdet med fjärrvärme.  

Kommunalt vatten och avlopp finns i direkt 
anslutning till planområdet. Planområdet ligger 
inom Kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborgs (AÖS) verksamhetsområde 
för sophantering.  
 
Under våren 2015 blev ombyggnationen Hjo 
kommuns reningsverk klar. Reningsverket 
klarar numera en ökad belastning med drygt 
2000 hushåll och vidhåller godkända 
utsläppsvärden. 
 
Geotekniska förhållanden 
Med hänsyn till den relativt höga 
grundvattennivån och den täta siltjorden 
bedöms lokalt omhändertagande av dagvatten 
genom infiltration mindre lämpligt. 
Hanteringen av dagvatten föreslås ske med 
spridd och ytlig infiltration till grönytor. Då 
behövs marklutningar skapas från husen. 
Vattenavledande diken bör placeras i ovankant 
av tomterna. 
 
Radon 
Mätvärdet från den geotekniska 
undersökningen visar att marken klassas som 
lågradonmark och således inte kräver några 
radonskyddande åtgärder.  
 
Miljöbedömning 
Efter genomförd miljöbedömning har 
kommunen kommit fram till att områdets 
utbyggnad har beaktat de allmänna intressena 
som naturvård, kulturminnesvård, 
naturresurser samt hälsa och säkerhet. 
Planerad utbyggnad uppfyller kraven för 
gällande miljökvalitetsnormer.  
 
 

5. BESKRIVNING AV 
PLANFÖRSLAGET 
  

Bebyggelsens utformning 
Planförslaget möjliggör småhusbebyggelse på 
stora tomter. Förslaget innebär att 
planområdet kan byggas ut med nio 
enbostdshus. En gång- och cykelväg föreslås 
knyta an till den befintliga gång- och 
cykelvägen. Gång- och cykelvägen dras fram i 
nord-sydlig riktning i den östra delen av 
planområdet.  
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Byggnader och färdig marknivå    
Syftet med planbestämmelserna för markens 
anordnande är att byggnader och mark ska 
utformas så att terrasseringar och höga 
stödmurar undviks. Marknivåer ska i så stor 
utsträckning som möjligt motsvara befintlig 
topografi och byggnader utformas för att vara 
anpassade till terrängen.  
 
Trafik 
Gatudragningen i området möjliggör 
rundkörsel. Parkering och angöring kommer 
att ske inom tomtmark för varje bostad. Inom 
planområdet kommer det även att finnas tre 
stycken besöksparkeringar. 
 
Tillgänglighet och säkerhet 
Gång- och cykelvägar utformas med hänsyn till 
säkerhet och framkomlighet. 
Räddningstjänstens krav på framkomlighet vid 
en eventuell utryckning tillgodoses i planens 
förslag om gatudragning och utformning. 
 
Enligt 8 kap. 9§ PBL skall personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
kunna komma fram till byggnadsverk och på 
annat sätt använda tomten, om det med 
hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt 
inte är orimligt. Markens naturliga lutning gör 
att tillgängligheten för rörelsehindrade kan 
upplevas som begränsad inom planområdet. 
Inom varje tomtplats kommer tillgängligheten i 
och till bostaden att kontrolleras vid 
bygglovprövning för att uppfylla kraven i PBL. 

 
Teknisk service 
Ledningar för vatten och avlopp samt el- och 
teleledningar kommer att anslutas till befintliga 
system. Samma förhållanden gäller med 
avseende på sophämtning. Ledningar för vatten 
och avlopp kopplas till kommunens 
anslutningar norr om planområdet. Det finns 
tekniska förutsättningar att kunna försörja 
området med fjärrvärme. Om möjligt bör 
husen orienteras så att solenergi kan utnyttjas. 
Tak bör förses med solpaneler och gröntak.  
 
Avfallshantering  
Varje fastighet förutsätts ha eget sopkärl för 
hushållsavfall, som hämtas av kommunens 
entreprenör. Om någon form av gemensam 
hantering av avfallet blir aktuell kan mindre 
byggnader uppföras inom naturområde med 
stöd av en särskild planbestämmelse. För 

övrigt avfall hänvisas till de stationer som finns 
inom tätorten. 
 
 
Grundläggning och markarbeten 
BG&M Konsult AB har i mars 2015 gjort en 
översiktlig geoteknisk undersökning för 
planområdet. En mindre revidering har gjorts 
2015-10-19 avseende uppgifter om nivå i det 
öppna grundvattenröret nr 1. Jorden består 
under ytskiktet huvudsakligen av friktionsjord 
som vilar på för trycksondering fast botten, 
troligtvis morän, block eller fast lagrad 
friktionsjord. Inom området förekommer 
mullhaltig sandig (grusig) silt/mullhaltig siltig 
sand på ett djup av 0.4 – 1.0 meter.  Det 
bedöms inte föreligga några stabilitetsproblem 
inom området. Utförda sonderingars 
nedträngningsdjup varierade mellan 1.5 och 
2.2 meters djup.  
 
Undersökningen är gjord efter en torrare 
period och fria vattenytor har påträffats 0,6 – 
1,4 meter under befintliga marknivåer. På 
grund av den relativt höga grundvattennivån 
kommer det troligen bli aktuellt med 
vattenavledande diken i ovankant av tomterna.  
Jorden bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4 och 
materialgrupp 5A enligt AMA Anläggning. 
 
Grundläggning av byggnader kan utföras på 
frostskyddad nivå med sulor eller på förstyvad 
bottenplatta efter att allt organiskt material 
tagits bort. Jorden är erosionsbenägen och vid 
schaktning finns det risk för 
bottenuppluckring. Speciell hänsyn bör tas vid 
schaktning för att motverka utflytning av 
slänter. En förstärkt dränering 
rekommenderas vid grundläggning av 
eventuella souterränghus. 
 
Rekommendationer för höjder på färdigt golv 
har tagits fram och ingår som bilaga till 
planbeskrivningen.   
 
Dagvattenhantering 
Riktlinjer för VA-försörjning i sammanhållen 
bebyggelse beskrivs i översiktsplanen. Då 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
enligt den geotekniska undersökningen inte är 
att rekommendera i planområdet ska 
dagvatten från hårdgjorda och förorenade 
ytor källsorteras och renas, t ex genom 
sedimentationsdammar, innan det leds ut i 
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vattendrag eller sjö. Kulvert för dagvatten 
läggs i de föreslagna lokalgatorna och 
dagvatten från fastigheterna inom 
planområdet leds ut i kulverten. 
Dagvattenkulverten leds sedan till den 
dagvattendamm som anlagts på parkmarken 
som planerades i detaljplanen för Knäpplans 
förskola (D198). Dagvattendammen ligger norr 
om förskolan på fastigheten Söder 3:43 och 
kommer i framtiden att utgöra en del av ett 
dagvattensystem.  Från dagvattendammen 
leds vattnet sedan via kulvert till Vättern. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Planområdet berörs av miljökvalitetsnorm 
enligt 5 kapitlet miljöbalken för två 
vattenförekomster, Karlsborg - Södra Fågelås 
(SE647199-141548) samt Vättern-Storvättern 
(SE646703-142522). Förekomsten Karlsborg - 
Södra Fågelås har en kvantitativ och kvalitativ 
status som klassificerats som god. I 
förekomsten Vättern-Storvättern klassas både 
den ekologiska statusen och den kemiska 
ytvattenstatusen som god. I förslag till nya 
miljökvalitetsnormer föreslås den kemiska 
ytvattenstatusen få klassningen uppnår ej god 
kemisk ytvattenstatus.   
Det saknas indikationer på att förekomsterna 
kommer att påverkas av detaljplanens 
genomförande. Inte heller bedöms att övriga 
miljökvalitetsnormer för luft och partiklar 
kommer att påverkas så att gränsvärdena 
överskrids.  
 
 
Etappindelning 
Planområdet kan byggas ut i två eller tre 
etapper som geografiskt skiljs åt av lokalgatan. 
Lämpligen påbörjas utbyggnaden i den norra 
delen av planområdet där man kan ansluta till 
kommunens redan framdragna ledningar. 
 

6. KONSEKVENSER 
 

Planområdets utbyggnad bedöms ta hänsyn till 
allmänna intressen, naturvård, 
kulturminnesvård, naturresurser, hälsa och 
säkerhet samt uppfyller gällande 
miljökvalitetsnormer.  
Friluftslivets intressen stärks genom 
utbyggnaden av de gång- och cykelvägar som 
förbinder Skolskogen med övriga stadsdelar. 

Den aktuella detaljplanen utgör en naturlig 
utveckling av befintlig tätortsbebyggelse. 
Planen följer miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser och omfattar inte 
någon miljöfarlig verksamhet.  
Kommunen bedömer med hänvisning till 
ovanstående beskrivningar, att detaljplanen 
inte medför betydande miljöpåverkan. Någon 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 
miljöbalken behöver därmed inte upprättas. 
 
 

7. ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
Genomförandetid  
Planens genomförandetid är 10 år från det att 
planen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden ska detaljplanen inte 
ändras eller upphävas. Om det ändå sker utan 
fastighetsägarens medgivande kan kommunen 
bli ersättningsskyldig för t.ex. minskad eller 
förlorad byggrätt. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den 
ändras eller upphävs. 
 
Organisatoriska frågor 
Huvudman för allmän platsmark i planen är 
Hjo kommun. Det innebär att det är 
kommunen som är ansvarig för att lokalgata, 
gång- och cykelvägar byggs ut. Kommunen 
ansvarar också för drift och underhåll av 
allmän platsmark. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Kommunen kommer att ansöka om samt 
bekosta fastighetsbildning i överensstämmelse 
med detaljplanen. 
 
Tekniska frågor 
En geoteknisk utredning har gjorts för att 
säkerställa att rätt grundläggningsmetod väljs 
och för att undvika sättningar. En 
radonundersökning har gjorts i samband med 
den geotekniska undersökningen.   
 

8. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planförslaget har upprättats av Plan- och 
byggenheten, Hjo kommun. Samråds- och 
granskningshandlingar har utarbetats av 
stadsarkitekt Anna de Laval och planarkitekt 
Madeleine Turén. Antagandehandlingarna har 
färdigställts av stadsarkitekt Anna de Laval, 
stadsarkitekt Aila Hirvonen och planarkitekt 
Louise Eriksson. 
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Bilaga: Rekommenderade höjder för färdigt golv 


