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Inkomna yttranden
Vid samrådets slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar inkommit.

1. Huskvarna pastorat  2018-05-25 
2.  2018-05-31 
3. Försvarsmakten 2018-06-01 Ingen erinran 
4. Jönköping Energi Nät AB 2018-06-05 
5. Luftfartsverket 2018-06-12 
6.  2018-06-18 
7. Liberalerna i Jönköping 2018-06-19 
8. CCJ Annonsbyrå förvaltning 2018-06-20 
9. Trafikverket 2018-06-28 
10. Socialförvaltningen 2018-06-29 
11. AB Karl Andersson & Söner 2018-07-02 
12. Preem AB 2018-07-05 
13. Länsstyrelsen i Jönköpings län 2018-07-11 
14. Huskvarna JaVisst 2018-07-17 
15. Lars Nordströms Entreprenad AB 2018-07-27 
16.  2018-07-30 
17. BRF Måsen 2018-07-30 
18.  2018-07-31 
19.  2018-07-31 
20.  2018-07-31 
21.  2018-07-31 
22.  2018-07-31 
23.  2018-07-31 
24.  2018-07-31

Efter samrådstiden

25.  2018-08-06 
26. Utbildningsförvaltningen 2018-08-06 
27. Tekniska nämnden 2018-08-22 
28. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-08-22 

Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet. 

1 Huskvarna pastorats fastighets- och 
teknikutskott
Fastighets- och teknikutskottet i Huskvarna pastorat ställer sig mycket positiva 
till byggnation inom Sömnaden 6 i Huskvarna.

Kommentar
-

2. 
Jag anser att denna förtätning av området inte blir till det bättre för oss som 
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redan bor och lever i Huskvarna. Utan kommer att ska ytterligare problem 
med trafiksituation samt med tillräckliga/bra platser i skola och förskola. Skola 
och förskola uppfyller redan idag inte kraven på antal kvadratmeter lekyta per 
elev likaså kraven på buller nivå uppfylls inte. Omdaningen skulle kunna gå 
att göra betydligt mindre påverkande för de företag som idag finns i kvarteret, 
visa byggnader kan säkert rivas och göras om, men bostäderna bör placeras på 
annan adress och som inte blir bullerstörda från E4:an. Jag hoppas ni tar till er 
av denna synpunkt och hittar en annan adress för bostäderna, tex strax efter 
Bråneryd mot Tenhults hållet eller innan Kaxholmen finns stora ytor som inte 
är belagda med välmående företag, som jag tror skulle kunna bli mycket bättre 
bostäder.

Kommentar
Enligt Jönköpings kommuns översiktsplan ska ”nybyggnation främst göras 
genom förtätning och omvandling inom befintliga tätortsområden. Nya 
bostadsområden ska byggas i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur. Där 
kollektivtrafikförsörjningen är, eller kan bli bra, ska en hög exploatering 
tillämpas.” Läget inom befintlig tätorsstruktur och i nära anslutning till 
kollektivtrafik är anledningen till att omvandla Madens industriområde. Det 
skapar bra förutsättningar att både bygga nya bostäder och arbetsplatser och 
samtidigt klara av utmaningarna med trafiksituationen. Utbildningsförvaltningen 
har tidigt varit med i processen för att säkra det framtida behovet av 
förskola och skola, både med hänsyn till utbyggnaden av Maden och övriga 
utbyggnadsområden i Huskvarna.

4. Jönköping Energi Nät AB
Befintlig infrastruktur ska beaktas. Eventuell utbyggnad av elnät kan komma 
kräva behov av E-område. Eventuell flytt av ledning och/eller kostnader för extra 
utsmyckning av eller runt nätstation(er) ska bekostas av byggherre. Jönköping 
Energi Nät AB behöver kontaktas i god tid innan önskad leverans av el.

Kommentar
-

5. Luftfartsverket
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot etableringen. 
Observera texten under VIKTIGT nedan. Jönköping Airport skall remitteras i 
ärendet. 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att 
revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-
utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation 
och övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen 
grundar sig på Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd 
för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar för elektrisk 
kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på 
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ICAO DOC 015. 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar 
till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera 
att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare 
om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 
Altitude”. 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, 
luftrum och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 
www.lfv.se/flyghinderanalys.

Kommentar
Jönköping Airport remitteras under granskningen.

6. 
Synpunkter på fördjupad översiktsplan kv. Maden Huskvarna. Förändring 
av industriområdet till bostäder har under lång tid diskuterats i Huskvarna. 
Förslag har skissats av ägaren av Junex, Bo Larsson, och arkitekt Anna Larsson. 
De genomför nu en bostadsplanering i Junexområdet, norr om Kruthusvägen 
och omedelbart intill nu aktuella planområdet. 

Den presenterade översiktsplanen utmärks av ett helhetsgrepp med sina 
planterade allégator som väl ansluter till Huskvarna trädgårdsstad. 

De slutna bostadskvarteren med sina gårdar på ca 1 600 kvm kan bli ett nytt 
och välbehövligt inslag i stadsbilden. Byggnaderna som föreslås i 4 våningar 
skulle kunna varieras i 3- 4 våningar för att inte bli för kompakt.

Grönområdena kring förskolorna i den centrala delen är positivt. 

Drottninggatan utgör en axel från Huskvarna AB mot Grännavägen. Om gatan 
ansluts till Grännavägen riskerar den att bli en genomfartsgata, olämplig för 
de boende med tanke på trafiksäkerhet, buller och avgaser. Därför föreslås en 
byggnad i fonden, gärna ett höghus ca 15 våning. 

Det 3-kantiga kvarteret vid infarten till området skulle kunna bebyggas med 
ett högre hus så att delar av det vackra trädbeståndet kan bevaras. För att 
ytterligare förstärka känslan av trädgårdstad borde man redan nu skriva in att 
all bebyggelse skall utföras i trä. 

Jag vill rekommendera ett mycket intressant föredrag av Susanne Rudenstam, 
chef på Sveriges Träbyggnadskansli, vilket hölls på Södras inspirationsdag i 
Trollhättan den 11 maj.
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Kommentar
Byggnaderna utmed gångfartsgatorna föreslås fortfarande vara 4 våningar 
men enligt de byggnadsprinciper som har införts till granskningsförslaget så 
kan taklandskapet varieras med kombinationer av sadeltak och mansardtak. 
Byggnadshöjden blir densamma men takfoten kan variera i höjd.

Förslaget redovisar inte en anslutning av Drottninggatans förlängning till 
Grännavägen för biltrafiken i dagsläget men det kommer att vara en viktig 
anslutning för gång-, cykel- och eventuellt busstrafik. Förslaget visar möjligheten 
till en högre byggnad på den södra sidan av den mindre platsbildning som blir 
i korsningen. Att placera en byggnad i fonden skulle försämra möjligheterana 
att kunna anpassa flöden i gatunätet i framtiden och även stänga den visuella 
kontakten med Vättern som idag finns på relativt få platser i centrala Huskvarna. 

Det finns idag inga möjligheter att reglera vilket material husen ska vara byggda 
av. Det är dock möjligt för kommunen, vid en markanvisning av kommunalägd 
mark, att prioritera träbyggnation. Kommunen äger i dagsläget drygt 10% av 
marken inom området.

7. Liberalerna
Sammanfattning
Sammanfattningsvis vill Liberalerna framhålla följande: Visionen för Maden 
sammanfattar viktiga utgångspunkter som variation i bebyggelse och innehåll 
för att få en blandstadskaraktär, gröna stråk och gröna gårdar samt anpassad 
skala till omgivningen. Möjlighet till förlängning av kollektivtrafikens stomlinje 
bör tillgodoses.

Villkoren för cykling och länsvägens utformning bör studeras vidare. Skolans 
behov måste vara väl underbyggda liksom trafiksäkra skolvägar. Möjlighet till 
alternativa energikällor som solceller och akvifer energi bör beaktas. I ett vidare 
perspektiv är det angeläget att Maden/Rosendala utgör en integrerad del i en 
större helhet som består av Huskvarna.

Planförslag
Torg och platser är väl utformade med integrerad grönska. Grönt stråk för 
dagvattenhantering ska skapas. Liberalerna anser att Sylviaplan ska utformas 
som vändplan för en förlängd stomlinje och även innehålla infartsparkering 
för att underlätta byte av trafikslag. Gatorna inom området ska utformas 
som gångfartsgator. Förlängningen av Drottninggatan ger siktlinjer och 
dimensioneras för att serva området. Vältrafikerade stråk utformas med separata 
ytor för varje trafikslag. Liberalerna anser att cykelbanor inte ska kombineras 
med huvudstråk för motorfordon av miljöskäl och trafiksäkerhetsskäl. 
Kruthusgatan och Grännavägen utgör länsväg 132:s förbindelse med E4 och 
belastas med idag med tung trafik.

Länsväg 132 är den trafikled som utöver kopplingen till Lekeryd och Aneby även 
möjliggör transporter till och från industrierna på Hakarpsplatån och därmed 
deras utveckling. Grännavägen är dessutom en viktig omledningsväg. Det är därför 
tveksamt om en länsväg ska gestaltas som en stadsgata. Kvartersutformningen är 
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väl genomtänkt med gröna gårdar. Fastighetsindelningen beaktas för att erhålla 
blandad bebyggelse. Principer för bebyggelse med ett antal bevarade byggnader 
är viktiga att efterleva. Förskolans placering med tillhörande utemiljö mitt i 
området skapar goda förutsättningar för verksamheten. Liberalerna anser att 
skolplaneringen måste vara välanalyserad så att tillgång kommer att finnas för 
förskola och skola för beräknat underlag inom området. Det är väsentligt att 
Maden förbinds med säkra GC-stråk till skolor.

Kvarterstriangeln vid Tvetagården bör vara parkmark. I en blandstad bör det 
finnas tillgång till gemensamhetslokaler. Dagvattenhanteringen är väl utformad. 
Principen med samlad parkeringslösning är viktig.

Liberalerna anser att cykelparkering med laddning av elcyklar bör tillgodoses i 
bostadshusen samt i parkeringshuset för omstigning till kollektivtrafik. 

Hänsyn 
Grönstrukturen är väl beaktad. Kulturhistoriskt intressanta byggnader ska 
bevaras. Områden för friluftsliv finns i närheten.

Områdets struktur säkerställer en god ljudmiljö. Översvämningsrisker, åtgärder 
vid förorenad mark, villkor för grundläggning beaktas tillfredsställande. 
Liberalerna anser det vara diskutabelt att omvandla länsväg till stadsgata och att 
korsningen Grännavägen - Kruthusgatan inte utformas som cirkulationsplats. 
God gestaltning med variation och lämplig anpassning till bevarade byggnader 
är väsentligt för engod boendemiljö. För områdets energiförsörjning bör 
möjlighet till solenergi och uppvärmning/kylning genom akvifer energi från 
underliggande sandstenslager belysas.

Kommentar
Sedan samrådet har det varit fortsatta diskussioner med Jönköpings länstrafik 
kring både befintliga och framtida stombusslinjer i Huskvarna och utbyggnaden 
av Rosendala (Maden) finns med i de förutsättningarna. 

Att utveckla Rosendala utan att omvandla Kruthusgatan och Grännavägen till 
stadsgator, med ändå fortsatt god kapacitet, blir svårt utan att göra avkall på 
planens visionen för området. Tanken är att området ska sammanlänka både 
ny och befintlig bebyggelse och skapa närhet till Huskvarna centrum och med 
Kruthusgatan och Grännavägen utformade som trafikleder innebär sannolikt 
en större barriäreffekt än idag. En omvandling av gatorna gör det möjligt sänka 
hastigheten från 60 km/h till 40 km/h vilket är en förutsättning för att kunna 
hantera bullersituationen på ett bra sätt.

Triangeln där Tvetagården ligger är redan idag kvartersmark och Huskvarna 
folkdanslag har en tomträtt på fastigheten. Eftersom det inte är möjligt att 
upplåta allmän parkmark till privata ändamål så måste det vara antingen 
kvartersmark (privat mark) eller allmän plats utan någon verksamhet. Eftersom 
marken redan idag är privat så föreslår planen att det är det även fortsättningsvis. 
Området har dessutom god tillgång till parkmark. 
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8. CCJ Annonsbyrå förvaltning
Vi, CCJ Annonsbyrå Förvaltning, har tagit del av förslaget som kommunen 
tagit fram gällande omvandlingen av Maden-området i Huskvarna. Vi är 
mycket positivt inställda till tanken att göra om området men inte till förslagets 
utformning. Vi anser det vara rent förkastligt, detta oavsett om vi är kvar eller 
inte.

Vi anser att förslagets fokus är inifrån området och ut enbart och ingen 
hänsyn tagits till hur området uppfattas utifrån. Vår syn är att området är 
tungt och tillslutet. Mot motorvägen byggs en vägg av stora, tunga hus för att 
skapa bullerskydd. Detta innebär att från motorvägen syns en stor tung vägg 
av hus. Att bygga stora hus som blockera ljudet blockerar även utsikten och 
tillgängligheten till Vättern när man lever och rör sig kring området, vilket är 
den raka motsatsen till vad man säger sig vilja göra. Så stora problem med 
buller är det inte på området som Kommunen låtsas.

Vi har både bott och arbetat i årtionden utmed motorvägen i norra Huskvarna 
utan några bullerskydd, så vi vet.

Inspiration har tagits av centrala Huskvarna som av de flesta anses vara en av 
de tråkigaste/fulaste delarna av Huskvarna, visst Esplanaden är grön och fin 
men byggnaderna runt om är det inte! Men dessa av många så illa omtyckta 
byggnader hänvisar kommunen till som försvar till sina nya stora hus som 
föreslås på Maden. Breda gator är inget man blir glad av, visst det är bättre än 
smala gator men det är fortfarande stora kolosser till hus som är det man ser!

Den föreslagna lösningen för trafiken med stora P-hus är även den inåtvänd. 
För visst kan det fungera när man redan är i området och bara går runt inne 
i området utan att ta sig någon annanstans. Men kommer snarare avskräcka 
besök än främja vilket leder till att näringsidkare inte kommer att överleva. 
Trafiklösningen för att köra förbi området kan däremot fungera.

Det kommer även bli i det närmaste omöjligt att omplacera flera av de befintliga 
verksamheterna i området. Dessa verksamheter har blivit lovade att vara kvar 
för ca två år sedan och att nu helt plötsligt föreslås flytta på sig utan någon 
diskussion i förväg är mycket oprofessionellt av kommunen.

Även om man från kommunens sida anser att verksamheter och fastigheter ska 
bort så är det mycket dåligt hanterat att inte informera berörda fastighetsägare 
innan man släpper förslaget publikt. Vi har många fler synpunkter på 
utformningen av förslaget som vi är mycket missnöjda med, men låt oss bli 
konstruktiva istället.

Vi föreslår att garagelängan samt övriga byggnader längs med Långgatan görs 
om till radhus/parhus, något åt det hållet ni föreslog.

Vi anser att Karl Andersson & Söner, Preem, Lidheds Däck/Däckia samt CCJ 
ska finnas kvar med sina verksamheter och sina byggnader. Det är företag 
som berikar området med sina verksamheter, har fastigheter som berikar 
arkitektoniskt eller inte går att flytta till likvärdiga nya platser. Preem, CCJ, 
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Lidheds ligger på platser som är de mest utsatta för buller från motorvägen och 
den hårda trafiken på Grännavägen, något ni inte vill utsätta boenden för enligt 
ert egna förslag.

Området från Karl Andersson & Söner ut mot Kruthusgatan rensas upp 
och görs om till ett levande hantverks- och designområde. Det knyter an till 
verksamheten som finns idag (KA samt CCJ) och till historiken (Borstfabriken 
samt Junex). KA & Söner blir navet i området där det snarare ska skapas en 
känsla av småskalig innovation och entreprenörskap än ett tungt och stort 
bostadsområde.

Flytta Kommunens befintliga verksamhet, den tillför inte något till området, gör 
om gamla Borsten till ett aktivitets- och kulturhus kombinerat med de förskole- 
och samhällsfunktioner som behövs för området. Med en lägre bebyggelse med 
småskalig verksamhet blandat med boenden skapas ett dynamiskt och intimt 
område som inte stänger ute Vättern från de delarna som inte är inne i området. 
Jobba med grönytor både i anslutning till fastigheterna, vi är en trädgårdsstad 
trots allt, och offentliga grönytor.

En tydlig koppling till trädgårdsstaden och den omgivande naturen. Detta ihop 
med den planerade bebyggelsen i området kring Junex anser vi vara en tillräcklig 
bostadsbebyggelse. Men om behovet är större föreslår vi en utveckling av 
området från Gripenbergsgatan till Brunnstorps Gård. Här finns stora områden 
som med fördel kan omvandlas till bostadsområde bestående av etagehus. 
Den befintliga koloniträdgården skulle tillföra ett fint inslag i bebyggelsen och 
koppla till närheten av naturen.

Avslutningsvis, vi är som sagt positivt inställda till att omvandla Maden-området 
och ser fram emot ett konstruktivt samarbete samt ett nytt förslag där hänsyn 
tagits till mer än bara det aktuella området.

Kommentar
Som påpekas är den främsta anledningen till den slutna bebyggelsen att 
kunna hantera bullersituationen där förutsättningarna helt regleras genom 
lagstiftning. Planförslaget gör dock att området öppnas upp på ett helt annat 
sätt än vid dagens situation. Mot Grännavägen kommer det att finnas fem nya 
anslutande gator där det idag inte finns något sätt att ta sig igenom området 
och där Drottninggatans förlängning kommer att bidra till att sammanlänka 
de norra delarna av Huskvarna med centrum. Det nya gatunätets påverkan 
har studerats via Space syntax-anlyser som visar att stora positiva effekter för 
tillgängligheten, både för nya och befinliga gator.

Inspiration till bebyggelsen kommer specifikt från Esplanadens norra sida, 
utmed Erik Dahlbergsgatan, där mått från kvarter, fastighetsindelning och 
byggnadshöjder har hämtats. 

Förrutom parkering i teknikhusen kommer det att finnas korttidsparkering 
utmed gatorna i hela området bl.a. för att kunna serva näringsidkare både med 
varuleveranser och besök.
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En av omvandlingens svåraste utmaningar är att hitta nya lokaliseringar för 
befintliga verksamheter. Kommunen har under samrådet träffat samtliga 
fastighetsägare och försöker på ett konstruktivt sätt att hitta lösningar för var 
och en då förutsättningar varierar relativt mycket.

Ambitionen är att Rosendala (Maden) knyter an till trädgårdsstaden Huskvarna 
med både gröna allmänna ytor som allégator och platser samt även med mycket 
goda förutsättningar för gröna privata gårdar.

9. Trafikverket
Presenterad fördjupad översiktsplan syftar till att omvandla ett gammalt 
industri område till en ny attraktiv stadsdel i Huskvarna och integrera 
Norrängen med centrum. Området ska totalt inrymma minst 900 nya 
bostäder och 500 nya arbetsplatser. I detta tidiga skede lämnar Trafikverket 
endast några övergripande och principiella synpunkter. Viktigast att peka på 
är att genomförandet kräver kapacitetshöjande åtgärder på E4 i riktning mot 
Jönköping och kapacitetsutbyggnad av trafikplats Huskvarna S.

Området är synnerligen utsatt av störande trafikbuller. Detta kan bli en 
svårighet att bemästra även med slutna kvarter och hälften av bostadsrummen 
mot ljuddämpad sida. Trafikverket överlåter åt Länsstyrelsen att bedöma, 
samt säkerställa, att god bebyggd miljö kan uppnås, även i händelse utav att 
bullerreducerande beläggning på E4 ej fungerar som tänkt.

Ytterligare en utmaning att lösa är hur dagvatten ska omhändertas. Det 
måste säkerställas att omvandlingsområdets dagvattenhantering är tillräckligt 
dimensionerad även vid extrema flöden och att det finns fördröjningsmagasin 
inom kvartersmark. Trafikverket vill därför se vilka konkreta åtgärder som 
kommer vidtas för att planerad exploatering, inte ens vid 100-års regn, kommer 
att hota motorvägens funktionalitet.

Trafikplats Huskvarna Södra, E4, är redan idag hårt ansträngd. Kapacitetshöjande 
åtgärder krävs, med kommunal medfinansiering, både för trafikplatsen och 
motorvägen för att möjliggöra fler bostäder i detta läge. När området är fullt 
utbyggt med 900 nya bostäder (1100 tillsammans med Sömnaden 6) och 500 
nya arbetsplatser riskeras (utan kapacitetshöjande åtgärder) påtagligt försämrad 
framkomlighet/trafiksäkerhet på E4 mellan Huskvarna och Jönköping.

Under rubriken Transportsystem hävdas att allégatorna utgör huvudlänkar. 
Att områdets integration med kommunhuvudorten Jönköping huvudsakligen 
förutsätter utnyttjande av motorvägen E4 nämns inte. Trafikverket ser detta 
som märkligt. För att värna motorvägens övergripande funktion och samtidigt 
möjliggöra tänkt förtätning/exploatering, måste additionskörfält byggas, tex 
tpl Huskvarna S-tpl Österängen-tpl Ekhagen. Detta innebär en omfattande 
förändring av E4 som kräver betydande kommunal medfinansiering.

Kommentar
Jönköpings kommun är en växande kommun vilket innebär att kommunens 
fokus på att invånarna ska resa mer hållbart är väldigt starkt. Var kommunen 
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än väljer att växa påverkar det E4 i olika grad. Utbyggnadsområde Rosendala 
(Maden) är utpekat bland annat på grund av det centrala läget och de goda 
förutsättningarna till en god försörjning av kollektivtrafik, goda gångmöjligheter 
och goda cykelmöjligheter. 

En förtätning och omvandling av centrala områden, som Rosendala är ett 
exempel på, bidrar till bättre förutsättningar för ett hållbart resande och därmed 
mindre påverkan på E4. Dock är det så att det faktum att E4:an är placerad 
centralt igenom Huskvarna och Jönköping innebär stora svårigheter att skapa 
konkurrenskraftiga restider för kollektivtrafik och cykeltrafik. 

I Trafikverkets senaste förslag till nationell plan pekade Trafikverket på behov 
av additionskörfält mellan Huskvarna och Jönköping. På grund av att E4 har 
den mest optimala sträckningen för den lokala trafiken och att kommunen 
omöjligt kan växa utan att påverka E4 bör dock Trafikverket ha huvudansvaret 
för att vägen har den kapacitet som erfordras. Jönköping kommun kan vara 
med och diskutera medfinansiering av vissa delsträckor och punktåtgärder i 
exempelvis trafikplats Huskvarna Södra.

Bullerfrågorna hanteras främst i kommande detaljplaner men i planens 
utformning har bullerproblematiken varit en starkt styrande faktor vilket gör 
att förutsättningarna för att kunna hantera frågan på ett bra sätt ändå ses som 
mycket goda.

Efter samrådet har en dagvattenutredning tagits fram som visar att det finns 
goda förutsättningar att kunna hantera  större regn med föreslagna åtgärder 
som trädplanteringar och ett genomgående stråk med regnbäddar i områdets 
lågpunkt. Även vid riktigt stora regn bedöms risken för översvämningar på 
E4:an efter planerad markanvändning som mycket liten då den uppbyggda 
vallen mellan Grännavägen och E4:an förhindrar detta. Det är därför viktigt 
att vallen bibehålls.

10. Socialförvaltningen
Socialförvaltningen i Jönköpings kommun har mottagit samrådshandling för 
fördjupad översiktsplan gällande Maden i Huskvama. Ärendet är delegerat 
till förvaltningen. Den fördjupade översiktsplanen över Maden i Huskvama 
omfattar en plan för byggnation av ca 900 bostäder i form av flerbostadshus 
och omkring 500 arbetsplatser, service i form av affärer och annan verksamhet.

Utbildningsförvaltningen har i dialog med stadsbyggnadskontoret gjort en 
behovsframställan som omfattar förskola med 12 avdelningar i området. 
Socialförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen diskuterat 
en lösning för behovet av verksamhetslokaler och det finns ett intresse av att 
etablera sig i samma fastighet för att kunna samutnyttja vissa funktioner i huset.

Verksamheter inom socialförvaltningen som anses lämpliga för området 
är särskilt boende för äldre, servicebostad för funktionshinderomsorgen, 
verksamhetslokal för hemtjänst och hälso- och sjukvårdsteam. Förvaltningen 
är i dag hyresgäst i externt förhyrda lokaler i området och målsättningen är att 
verksamheterna ska inrymmas i egenägda lokaler.
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I socialförvaltningens rapport ”Utblick äldre 2030” beskrivs behovet av ökade 
antalet platser inom äldreomsorgen. Maden kan ses som ett lämpligt område 
för att tillskapa äldreomsorgsplatser. Ett boende för äldre kan med fördel 
byggas i anslutning till ordinärt boende, i enskild del av byggnaden. Behovet av 
lägenheter till Servicebostad inom funktionshinderomsorgen ökar.

Dessa platser tillkommer vanligtvis genom anvisning av lägenheter genom 
exploateringsavtal vid nybyggnation. Förvaltningen ser en fördel av att vara med 
tidigt i dialog med byggherre för att kunna planera för yteffektiva lägenheter 
som bidrar till god boendemiljö för målgruppen och skapa en god ekonomi för 
kommunens verksamheter.

Hemtjänst och Hälso- och sjukvårdsteam (Hs-team) har idag lokaler i olika 
delar av området. Dessa verksamheter kan med fördel inrymmas i de övre 
våningsplanen i den fastighet som ska byggas för förskoleverksamhet. 
Hemtjänst och Hsteam har stor nytta av att dela verksamhetslokal, både utifrån 
verksamhetens be- hov och sett till ett effektivt nyttjande av lokaler.

Verksamheterna har behov av parkering för tjänstebilar i direkt anslutning till 
fastigheten, i närliggande parkeringsgarage skulle vara optimalt. Att förlägga 
dessa verksamhetslokaler tillsammans med förskola anses lämpligt då man kan 
nyttja byggrätten och samutnyttja funktioner som annars måste finnas i flera 
byggnader.

Tillämpning av barnkonventionen
Ärendet berör barn direkt eller indirekt i enlighet med FN:s konvention om 
barnets rättigheter. Planen avser omvandling av ett industriområde till ett 
bostadsområde med grönytor och bostäder i en miljö som är anpassad för barn. 
I planeringen finns förskolor och service som bidrar till en god boendemiljö.

Kommentar
Att kombinera olika verksamheter inom samma kvarter och byggnader stämmer 
väl in på visionen om att skapa variation i bebyggelse och innehåll och ses 
mycket positivt. För att förtydliga detta ökas rekommenderad byggnadshöjd 
för förskolorna från två till fyra våningar. Det gör även att de byggnaderna får 
samma förutsättningar som övrig bebyggelse kring samma gata och kan bidra 
till ett tydligare gaturum till det genomgående dagvatten-/parkstråket.

Övriga frågor noteras men kommer att hanteras först när förutsättningarna för 
exploatering och detaljplanearbete blir klarare.

11. AB Karl Andersson & Söner
Karl Andersson och Söner är ett familjeföretag och drivs idag av 4:de 
generationen. Vi har varit ett Huskvarnaföretag sedan starten 1898 och är 
troligtvis ett av de äldsta lokala företagen efter Husqvarna AB. Vi kommer 
att vara Huskvarna troget även de kommande 120 åren, något annat är helt 
otänkbart. Vår slogan ”Handmade in Huskvarna. Since 1898” har vi på allt vårt 
marknadsföringsmaterial, på vår hemsida, sociala medier, annonser, trycksaker 
och på skyltar som används på möbelmässor runt om i världen.
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Huskvarna är och kommer alltid att vara Karl Andersson & Söners hemvist. Vi 
har varit lokaliserade på Maden sedan 1945 då området var oexploaterat. Läget 
för oss är fantastiskt bra, nära till kommunikationer, enkelt för varutransporter, 
vackert beläget mellan Vättern och Huskvarnaberget, attraktivt för medarbetare 
att kunna gå, cykla, åka buss till sin arbetsplats. Vi har under alla år investerat 
och löpande byggt nya produktionslokaler och nu även förberett för ytterligare 
tillbyggnader. Lokalerna är moderna och helt anpassade för dagens och även 
morgondagens krav på både inre och yttre miljö.

Vi på Karl Andersson & Söner är i grunden för att Huskvarna ska utvecklas 
och förnyas och vi hoppas att vi kan vara en del av den utvecklingen även 
i framtiden. Nu när utvecklingsplanerna på Maden är presenterade, så hotar 
det vår existens. Givetvis är vi mycket oroliga vad detta kommer att innebära 
för oss. Vi är beredda att diskutera en flytt och ser en utvecklingspotential av 
företaget och för Huskvarna, om rätt område och ersättning erbjuds oss. För 
att det överhuvudtaget skall vara intressant har vi några viktiga krav som måste 
vara uppfyllda.

• Postadress Huskvarna

• Byggklar tomt min.30 000 m2 (inte uppe på ”berget”)

• Ej mer än ca 5 min restid från nuvarande plats

• Skall enkelt kunna nås med allmänna kommunikationsmedel

• El, fjärrvärme och fiber framdragen

• Vattenresurser för sprinkleranläggning framdragen.

• Skyltläge vid större väg (Europa-, riks-, länsväg)

Att byggnationen och omflyttningen inte skall belasta oss ekonomiskt på något 
sätt är en självklarhet, annars är det inte intressant överhuvudtaget. Ytterst 
minimala produktionsstörningar på grund av flyttningen är ett krav. Vi ser fram 
emot acceptabla förslag på våra krav.

Kommentar
En av omvandlingens svåraste utmaningar är att hitta nya lokaliseringar för 
befintliga verksamheter. Kommunen har under samrådet träffat samtliga 
fastighetsägare och försöker på ett konstruktivt sätt att hitta lösningar för var 
och en då förutsättningar varierar relativt mycket. 

Vi tar tacksamt emot förutsättningar för en flytt och kommer även 
fortsättningsvis att hålla kontakt och diskutera lösningar som kan möjligöra 
både en omvandling av Rosendalaområdet enligt planförslaget samt skapa 
förutsättningar för befintliga verksamheter att fortsätta att utvecklas på andra 
platser.

12. Preem AB
Preem motsätter sig bestämt förslag till fördjupad översiktsplan avseende 
Maden i Huskvarna i dess nuvarande form som finns framtagen för skriftliga 
synpunkter.
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Preem, som ägare till fastigheten Huskvarna Budkaveln 25 och där Preem 
idag via vårt Partnerbolag JH Drivmedel & Service AB bedriver en Bemannad 
Bensinstationsverksamhet, berörs av föreslagen fördjupad översiktsplan för 
fastigheten Budkaveln 25 för bl.a. bostäder och väg.

Som Preem och vår Partner Johan Hultberg (ägare JH Drivmedel och Service 
AB) tidigare har framfört, under möte med kommunen på stationen, är 
en förutsättning för att Preem skall kunna godkänna förslag till fördjupad 
översiktsplan för området att Preem via vår Partner Johan Hultberg även 
fortsättningsvis kan driva verksamhet på vår fastighet i minst samma omfattning 
och under samma förutsättningar som idag.

Som framgår av aktuellt förslag har Preems och vår Partners synpunkter inte 
beaktats, utan det synes som att Preems fastighet har föreslagits för bostäder och 
väg. Detta är inte under några omständigheter acceptabelt. Det har aldrig varit 
fråga om eller ens diskuterats med Preem tidigare att översiktsplanen skulle ske 
på bekostnad av att Preem och vår Partner tvingas lägga ner sin verksamhet på 
fastigheten.

Tvärtom har Preem uppfattat kommunen som att Partnerns verksamhet ska 
kunna fortgå som hittills samt att Preems fastighet inte kommer att behövas 
för projektet. Preem har alltså inte i något skede blivit tillfrågad om de nu 
presenterade planerna att placera bostäder och väg på Preems fastighet. Vad 
kommunen har för skäl för att nu, till skillnad från tidigare, ha behov av just 
Preems fastighet är mycket oklart. Andra lämpligare fastigheter för ändamålet 
måste finnas att tillgå. För det fall förslaget till fördjupad översiktsplan antas 
kommer detta självfallet att medföra betydande skada och olägenhet för 
Preem och vår Partner. Preem yrkar på en omedelbar ändring av föreslagen 
fördjupningsplan för Preems fastighet Budkaveln 25, så att Preem via vår Partner 
kan förbli kvar på Preems fastighet och bedriva verksamhet i minst samma 
omfattning som idag. Detta inkluderar b.la. in- och utfarter till fastigheten.

Kommentar
Preems verksamhet är i grunden positivt även vid en omvandling men 
hanteringen av drivmedel är problematisk i anslutning till stadsbebyggelse ur 
risksynpunkt. Det skapar stora säkerhetsavstånd både kring själva verksamheten 
samt anslutande transportvägar. Bedömningen är att två bostadskvarter och en 
kontorsbyggnad med totalt ca 250 bostäder och ca 100 arbetsplatser inte kan 
byggas om drivmedelsförsäljningen finns kvar.

Kommunen kommer även fortsättningsvis att ha kontakt och diskussioner för 
att kunna hitta en motsvarande lokalisering.

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Jönköpings kommun har under samrådet översänt rubricerad översiktsplan 
till Länsstyrelsen enligt 3 kap. 9 § plan- och bygglagen. Ärendet har beretts i 
samverkan med Länsstyrelsens planberedning.

Länsstyrelsens roll i planprocessen: I samrådsskedet har Länsstyrelsen i uppgift 
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att lämna synpunkter på översiktsplanen utifrån flera olika perspektiv. Förutom 
att ta tillvara och samordna statens intressen ska Länsstyrelsen tillhandahålla 
underlag samt ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. plan- 
och bygglagen som ska ligga till grund för kommunens beslut om mark- och 
vattenanvändningen.

Statliga intressen
Riksintressen

Naturvård
Vättern är också ett Natura 2000-område, vilket behöver beskrivas. De värden 
som Natura 2000 avser att skydda ska framgå, om det finns risk för påverkan 
på dem, samt vad bedömningen grundar sig på.

Kommunikationer
Även omhändertagandet av dagvatten är av betydelse för E4:s funktion och 
behöver hanteras på ett tillfredsställande sätt i det fortsatta planarbetet.

Miljökvalitetsnormer
Det är viktigt att ha med klimatperspektivet när man föreslår dagvattenlösningar, 
att man så långt som möjligt föreslår öppna dagvattenlösningar och gärna med 
möjlighet att säkra vattenskyddet (t ex med oljeavskiljare).

Beskrivningen av den kemiska statusen för Vättern behöver justeras. Vättern har 
statusen Uppnår ej god när det gäller kemisk status utan överallt överskridande 
ämnen. Länsstyrelsen delar däremot kommunens bedömning att risken 
för påverkan (som framförallt gäller kemisk status) troligtvis inte ökar med 
planförslaget, och att man med bra dagvattenlösningar snarare kan förbättra 
vattenkvaliteten i tillrinnande vatten till recipienten.

Strandskydd
Det råder strandskydd inom delar av planområdet, vilket behöver framgå av 
planhandlingarna.

Hälsa och säkerhet
Buller
Bullersituationen kräver troligtvis en ganska noggrann reglering av bebyggelsens 
placering och utformning i detaljplaneskedet.

Farligt gods
Väg 132 är rekommenderad färdväg för farligt gods även avseende. Kruthusgatan. 
Säkerhetsåtgärderna som föreslås i riskanalysen bör därför tillämpas även på 
Kruthusgatan.

Förorenade områden
I genomgången av kända EBH-objekt saknas ett objekt: ID 176434 
Expresstransport TMB AB. Det är ett identifierat objekt i branschklass 3, 
bransch ”Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri”.
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Övriga allmänna intressen
Bebyggelsestruktur
Det är positivt att kommunen har genomfört analyser av täthet och 
rumsintegration. Föreslagen bebyggelse bidrar till fler bostäder i ett centralt läge 
och möjliggör också en funktionsblandning som ökar förutsättningarna för en 
levande stadsmiljö. Det finns också en tydlig idé om hur strukturen ska bidra 
till hållbara transporter. Utmaningen blir att väga samman gestaltningsaspekter, 
exploateringsgrad, risk- och störningshänsyn samt natur- och kulturmiljövärden 
på ett lämpligt sätt.

Kulturmiljö
Det finns enligt Länsstyrelsen fler byggnader med kulturmiljövärden än de som 
beskrivits i planen, till exempel inom fastigheten Budkaveln 26 och garagelängan 
i etage inom Budkaveln 17. Fler av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna 
skulle kunna återanvändas och bidra till områdets karaktär. Kommunen bör 
annars förtydliga motivet till varför det äldre byggnadsbeståndet inte kan 
återanvändas i högre utsträckning.

Naturvärden
Naturvärdesbeskrivningen bör kompletteras när det gäller de befintliga trädens 
värden. Se också synpunkt under rubriken Riksintressen.

Det bör framgå av texten att alléträden är biotopskyddade och att det krävs 
dispens från Länsstyrelsen om träd ska tas bort eller skadas. I ett dispensärende 
bedöms till exempel om det är möjligt att anpassa planförslaget så att de 
skyddade träden kan finnas kvar. Eftersom det i detta fall rör sig om en större 
omvandling, bör det finnas goda möjligheter att planera för att behålla befintliga 
värdefulla träd. Ju äldre ett träd är, desto större är dess ekologiska värde.

Behovsbedömning
Eftersom arbetet med den fördjupade översiktsplanen påbörjades innan 1 
januari 2018, tillämpas den lag som gällde då angående miljöbedömning.

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Checklistan för behovsbedömning bör 
dock nyanseras något eftersom projekt för sammanhängande bebyggelse enligt 
PBL 4 kap 34 § och projekt för tätortsbebyggelse enligt bilaga 3 till förordning 
av miljökonsekvensbeskrivningar är aktuellt här.

Även Natura 2000-området som omfattar Vättern berörs men kommunen bör 
då kommentera om det påverkas.

Den fysiska omfattningen bör också bedömas enligt bilaga 4, samma förordning. 
Trots att miljökonsekvenserna inte behöver beskrivas utifrån Miljöbalkens krav, 
måste planens konsekvenser beskrivas utifrån plan- och bygglagens krav (PBL 
3 kap 6, 8 §).

Kommentar
Planförslaget har korrigerats eller kompletterats med uppgifter om Natura 
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2000, dagvattenutredning, Vätterns kemiska status,  strandskydd, förorenade 
områden. 

Vad vi kan konstatera så är inte väg 132 utpekad som rekommenderad färdväg 
för farligt gods och därför har inga ändringar i riskanalysen gjorts. De vägar 
som är utpekade i närheten av Huskvarna är E4 och Rv 40 mot Nässjö där 
riskanalysen hanterar E4 som rekommenderad färdväg för farligt gods.

Kompletteringar har även gjorts i delarna om kulturmiljö och naturvärden samt 
checklista för behovsbedömning och planen. 

Planens konsekvenser har tydliggjorts under eget avsnitt.

14. Huskvarna JaVisst
Huskvarna Intresse och Företagarförening JaVisst stödjer den vision och 
de strukturer som den fördjupade översiktsplanen över Madenområdet i 
Huskvarna utgör.

En omvandling av detta område förstärker en positiv utveckling inte bara för 
Huskvarna centrum utan för hela Huskvarna.

Ser fram emot att ta del av kommande utställning och på nära håll följa arbetet 
med detaljplanerna.

Kommentar
-

15. Lars Nordströms Entreprenad AB
Vi lämnar följande synpunkter kopplat till fördjupad översiktsplan Maden. 
Kommunens förslag på nybyggnation av Maden-området och specifikt 
Budkavlen 26.

Lars Nordströms Entreprenad AB har funnits i Huskvarna i mer än 50 år. 
Verksamheten finns i Maden-området. Härifrån utgår vår personal till sina 
uppdrag, det är också här vi har vår utrustning, våra maskiner samt vårt lager.

Vår verksamhet idag på Budkavlen 26: Det finns fyra styck byggnader, för lager, 
kontoret, verkstad och personalutrymme. 4200 m2 asfalterad och inhägnad yta, 
för uppställningsplats av fordon/maskinerna och dess tillbehör samt lagerplats 
för material nödvändiga till verksamheten.

Våra entreprenadmaskiner är långsamtgående och det är också viktigt att 
man med enkelhet kan flytta dessa till nya uppdragsplatser. Att finnas nere i 
stadskärnan är därför viktigt.

Vi ser positivt på att staden utvecklas men den nu föreslagna förändringen i 
Maden kommer att påverka vår verksamhet negativt, då vi inte kommer att 
finnas kvar i området. Vi ser fram emot mer information, förslag och diskussion 
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från kommunen om detta.

Kommentar
En av omvandlingens svåraste utmaningar är att hitta nya lokaliseringar för 
befintliga verksamheter. Kommunen har under samrådet träffat samtliga 
fastighetsägare och försöker på ett konstruktivt sätt att hitta lösningar för var 
och en då förutsättningar varierar relativt mycket. 

16. 
Jag tycker att det blir för höga hus mitt i villaområdet. Hela Ådalsvägen kommer 
att mista sin vätterutsikt.

Kommentar
Den nya bebyggelsen kommer naturligtvis att skymma sikten för vissa 
fastigheter men är snarast en effekt av att området inte har blivit bebyggt med 
bostäder tidigare. De nya byggnaderans höjder är väl anpassade till Huskvarnas 
befintliga taklandskap och siluett. Se illustration nedan.

17. BRF Måsen
Som närmaste grannar (rågrannar) och sakägare mottog vi i BRF Måsen 
fördjupad översiktsplan över Maden med bestörtning och chock. Från att följt 
visionen från Vätterparken/Madens framtid där boende och estetik har legat i 
förarsätet, så visas nu ett förslag där det istället om att på en ytterst begränsad 
yta att bygga, så många bostäder som möjligt, så tätt som möjligt, så högt som 
möjligt, utan hänsyn till omgivningen.

I Vision och övergripande strukturer står bl.a. ”Huskvarna skala”. Det är en 
punkt, som helt har missats med höga hus i förslaget. Texten ”Tillgängliggöra 
Vättern” är inget som vi som grannar ser något av i visionen då vi kommer att 
mista den utsikt vi har över Vättern idag.

Omgivningspåverkan
Som vi läser den fördjupade översiktsplan över Maden så har inga som helst 
hänsyn till omgivningen beaktats. Vi motsätter oss detta skarpt p.g.a.

1) Då vi som närmast berörda grannar mister upp till 100 % utsikt dels västerut 
mot Vättern, Elmiafälten m.m. och dels söderut. Synavståndet minskar från 
ca 5-10 km till cirka 100 meter. (I bifogad fotobilaga framgår vyn från våra 
bostäder när ekarna I Kidrons Park är avlövade. Vilket de är större delen av 
året, samt några bilder där ekarna har utvecklat lövverk och horisont och 
Vätterglimtar syns).

2) Att ens tänka tanken att man här i ”Trädgårdsstaden Huskvarna” skall 
bygga höga hus på 5 våningar och även enstaka höghus närmast Vättern i 
västerläge upplever vi som en av de mest absurda idéer, som har tillkommit inom 
Stadsbyggnadsvisionen. Här på Norrängen i Huskvarna är ett fyravåningshus 
”ett höghus” i förhållande till de gamla och äldre villor, radhus etc, som sluttar 
nerför bergssidan mot Vättern. Förtätningsivern för att nå mål Jönköping 150 
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000 invånare 2030, måste ju hålla nån sans och balans.

3) Även vyn från Grännavägen upp mot Östra Vätterbranten (berget bakom 
Stadsparken etc.) kommer med föreliggande förslag gå om intet.

4) Vi anser därför att förslaget är skamligt, ogenomtänkt och unikt på ett ytterst 
negativt vis, eftersom vi aldrig har hört talas om att Jönköpings Kommun eller 
någon annan kommun i Sverige har kommit på den befängda tanken att bygga 
höghus framför en villastadsdel i ett av landets mest attraktiva och vackraste 
utsiktsområden Bakvänt från början till slut.

5) Självfallet riskerar vi och samtliga grannar en rejäl värdeminskning på insatt 
och investerat kapital i fastigheter, trädgårdar m.m.

Kulturvärdet
Vi protesterar mot att det mer än sekellånga kulturvärde, som har byggts upp 
här med en fallinje från höjderna planeras att förintas i områdets nedre del 
mot Vättern. Ett kulturvärde, som bygger på klokhet och estetik. Ett förnuftigt 
arbete, som tidigare stadsplanerare vårdat och skött. Där hus och bostäder har 
byggts i lagom höjd och storlek för att så många som möjligt skall få chansen 
att njuta av det unika läget, som området nedan Egna Hem och Huskvarna 
Stadspark utgör. 

Värdet av utsikt mot Vättern och dess solnedgångar är unikt i inte bara 
Jönköpings Kommun utan i hela Sverige.

Därför protesterar vi skarpt mot den tänkta planen med 5 våningshus tätt tätt, 
och även något enstaka högre hus utan hänsyn till ovannämnda.

Sammanfattningsvis
Vi rågrannar på Långgatan har inget emot att det byggs på Maden men vi 
opponerar oss mot hushöjder enligt ovan. Gör om och tänk rätt.

Bilaga: Foton sett ur vårt perspektiv (+ Namnunderskrifter Huskvarna 2018-
07-29).

Kommentar
Vi uppfattar att en del av synpunkterna även gäller detaljplanen för kvarteret 
Sömnaden. Svaret gäller den föreslagna bebyggelsen söder om Kruthusgatan. 
Övriga synpunkter hanteras inom detaljplanen för Sömnaden.

Den nya bebyggelsen kommer naturligtvis att skymma sikten för vissa befintliga 
fastigheter men är snarast en effekt av att området inte har blivit bebyggt 
med bostäder tidigare. I den nu gällande detaljplanen över industriområdet 
Maden från 1988 är tillåten byggnadshöjd 12 meter. Föreslagen byggnadshöjd 
i planförslaget är 13 meter utmed gångfartsgatorna och 16 meter utmed 
allégatorna. Det innebär att skillnaden från dagens tillåtna byggnadshöjder är i 
princip samma höjd utmed gångfartsgatorna (motsvarande 4 våningar) och en 
extra bottenvåning (4 meter) utmed allégatorna.

Exempel på befinlig 
byggnad med 
byggnadshöjd 12 meter. 
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Vi anser att de nya byggnadernas höjder är väl anpassade till Huskvarnas 
befintliga taklandskap och siluett. Bilden nedan visar vilka delar som överstiger 
höjden +110 m.ö.h. Höjden är vald utfrån takfoten på Junex-huset som de 
nya byggnaderna i Sömnaden anpassas efter. +110 m.ö.h. stämmer också bra 

överens med de byggnadshöjder som finns utmed Erik Dahlbergsgatan på den 
norra sidan av Esplanaden som har samma höjder som byggnaderna i Rosendala 
(Maden). Bilden visar att Rosendalas nya bebyggelse inte höjer sig nämnvärt 
ovan Huskvarna centrums nuvarande bebyggelse förrutom i korsningen 
Drottninggatan-Grännavägen där en mindre högre byggnad kan bli aktuell.

18. 
Inledningsvis vill jag understryka att det är mycket positivt att området tages 
i anspråk för bostadsbyggande. Bostäder behövs och jag tror även att alla är 
överens om att ett nedgånget och ur arkitektoniskt och estetiskt synvinkel 
ostrukturerat område inte har någon plats i någon välvårdad stadsbild längre.

När nu detta område görs om är det oerhört viktigt att man noga överväger 
hur den nya bebyggelsen skall gestaltas. Många byggmissar har gjorts i vårt 
land sedan 60-talet, där estetiskt och historiskt värdefull miljö har skövlats till 
förmån för stora betongkolosser som inte någon människa idag är glad över. 
Därmed inte sagt att det är fult att bygga stort i betong, men idag när central 
tomtmark är en bristvara, så är det lätt att ekonomiska intressen går före 
estetiska och kulturella värden enbart för att man ser möjligheten att trycka in 
så många människor och bostäder som möjligt på en sån liten yta som möjligt.

Illustration som visar 
höjden +110 möh (grönt) 
över planförslaget och 
befintlig bebyggelse i 
Huskvarna centrum.
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Detta får inte ske på Maden. Vi skall inte behöva göra om de misstag som vi ser 
bakåt i historien. Maden har ett mycket vackert och centralt läge i Huskvarna, 
nära Vättern. Huskvarna är en stad med fantastiskt många platser med mkt fin 
utsikt. Och från nästan alla dessa utsiktsplatser utgör Maden ett centralt och 
stort blickfång. Detta får inte förstöras, vi bör i framtiden kunna skåda Vätterns 
vattenspegel på samma sätt som nu, och inte låta en mur av 5 - 8 våningar 
höga betongbyggnader skymma. Dessutom påverkas många omkringliggande 
villafastigheters värde negativt, då utsikten mot vattnet kraftigt decimeras.

Från Centrala Huskvarna (Esplanaden och Rosen) och ut mot Vättern finns en 
ganska väl bevarad karaktär av villa/trädgårdsstad kombinerat med 3-vånings 
hyreshus från 40-50-tal. När nu möjligheten finns att göra ngt fint av gammal 
industrimark, låt oss då ta vara på Huskvarnas karaktär av gammal villastad, 
de nya husens höjd bör därmed inte överskrida omgivande bebyggelse, vilket 
innebär max tre våningar, och husen bör arkitektoniskt och estetiskt anpassas 
så att de smälter in i omgivningen. Med ett helhetstänk för staden och god 
respekt för historien och befintlig miljö ( - varför inte en arkitekttävling), så 
kanske man kan skapa en stadsdel som vinner priser för god arkitektur. Höga 
betongkolosser nära vatten har vi snart i varje svensk stad, det vinner man inga 
priser på längre, och det är definitivt inget som passar som blickfång på Maden.

Många är i dag kritiska mot misstag som gjorts i Huskvarna tidigare, Rosenhuset 
som raderade ut stora delar av trädgårdsstaden Huskvarna, motorvägen som 
skar av hela staden från direktkontakt med vattnet. Detta får vi leva med, och 
försöka göra ngt bra av, men låt oss inte utöka listan med misstag med ännu ett.

Kommentar
Den nya bebyggelsen kommer naturligtvis att skymma sikten för vissa befintliga 
fastigheter men är snarast en effekt av att området inte har blivit bebyggt med 
bostäder tidigare. I den nu gällande detaljplanen över industriområdet Maden 
från 1988 är tillåten byggnadshöjd 12 meter och byggnadshöjden 12 meter 
har gällt sedan 1942. Föreslagen byggnadshöjd i planförslaget är 13 meter 
utmed gångfartsgatorna och 16 meter utmed allégatorna. Det innebär att 
skillnaden från dagens tillåtna byggnadshöjder är i princip samma höjd utmed 
gångfartsgatorna (motsvarande 4 våningar) och en extra bottenvåning (4 meter) 
utmed allégatorna. 

Vi anser att de nya byggnadernas höjder är väl anpassade till Huskvarnas 
befintliga taklandskap och siluett. Se illustration i ovanstånde kommentar.

När det gäller byggnadernas gestaltning som fasadmaterial osv. hanteras 
det främst i kommande detaljplaner och framförallt vid bygglov. Fokus för 
den fördjupade översiktsplanen är principer för byggnadernas volymer och 
placering. Det kan mycket väl bli aktuellt med arkitekttävlingar för enskilda 
byggnader i området.

19.  2018-07-31
Vi,      välkomnar 
bostadsbebyggelse i kvarteret Maden. Vi förstår att det i kommunen behövs 
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mer bostäder och vi tror att om denna omvandling utförs på rätt sätt kan det 
nya bostadsområdet bli mycket attraktivt utan att det påverkar närliggande 
befintliga områden negativt. Vår uppfattning är att den föreslagna höga täta 
bebyggelsen inte respekterar de värden och den miljö som finns i området idag 
och att man inte heller på bästa sätt använder sig av de förutsättningar som 
finns för att skapa en ny bra boendemiljö.

I en stad behövs olika miljöer. Tät bebyggelse lockar många och i synnerhet om 
den förläggs nära stadens centrum. Många människor vill bo i stadsmiljö med 
den atmosfär och det utbud av tjänster och service som finns där. Här lämpar 
sig hög tät bebyggelse och här samspelar många faktorer så att dessa områden 
blir attraktiva. I kommunen finns idag en mycket positiv sådan utveckling kring 
Munksjön.

För många andra är en annan miljö mer attraktiv. Man vill bo i en lägre och 
luftigare bebyggelse. Ingen skulle väl få för sig att projektera ett par tvärgator 
med villor på friliggande tomter mitt i den nya stadsbebyggelsen kring Munksjön. 
Här på Maden vill man nu göra det omvända. 

Små sateliter med hög och tät bebyggelse som inte är i stadens centrum blir aldrig 
särskilt attraktiva. I vår kommun finns, som i de flesta andra, otaliga exempel 
på detta. En annan, lägre och luftigare, utformning av bebyggelsen på Maden 
skulle bättre ta till vara de värden som finns i området idag. Bygg i stället lägre, 
mindre lägenhetshus och stadsradhus som hushållar med markutrymmet och 
ger en förhöjd boendetäthet men som ändå behåller luftigheten. Bygg i området 
efter de förutsättningar som finns. Försök inte skapa något som det inte finns 
förutsättningar för. Maden blir aldrig en attraktiv stadsmiljö men det kan bli ett 
mycket trivsamt bostadsområde om det görs på rätt sätt. 

Vi saknar i den fördjupade översiktsplanen en analys av hur den föreslagna 
bebyggelsen påverkar fastighetsägare och boende i närområdena kring 
Mjölkafållan, längs Ådalsvägen och på södra Norrängen. Förslaget är utan 
tvekan gravt förfulande för hela området och innebär nybyggnation som inte på 
något sätt anpassas till rådande bebyggelse. Dessutom förvinner den milsvida 
utsikten för ett mycket stort antal boende. Denna utsikt som alla idag delar, 
eftersom befintlig byggnation är lägre och luftig, är utan tvekan en betydande 
faktor för trivseln och attraktionskraften i området. 

I kommunens vision anges att man vill tillgängliggöra Vättern. Förslaget innebär 
det motsatta. En skärm med hög tät bebyggelse placeras mellan befintliga 
bostadsområdet och Vättern. I de föreslagna nya bostäderna blir Vättern bara 
tillgänglig för de fåtal som har bostäder närmast vattnet. Vättern blir alltså 
betydligt mindre tillgänglig för många. Endast ett fåtal bostäder i den föreslagna 
bebyggelsen får närhet till och utsikt över sjön. 

E4:an genom Norra Huskvarna längs vattnet är utan tvekan ett av kommunens 
skyltfönster. Och, det är det mest tillgängliga. Detta är ansiktet vi visar 
förbiresande. Åtskilliga gånger har jag hört människor (som inte är härifrån) 
kommentera hur vackert det är med sjön på ena sidan och alla hus som klättrar 
upp längs sluttningen på den andra. Resten av de genomresandes färd genom 
staden imponerar föga. Men den här delen av Huskvarna lägger man märke 
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till. Inte bara för naturvärdena utan för hur miljö och bebyggelse harmonierar.

Vi hoppas att stadsbyggnadsnämnden skall inse värdet i det här området idag 
och förstå vidden av hur detta skulle påverkas negativt av förslaget. Vi hoppas 
att man skall inse att det nya området i sig kan bli mer attraktivt med en annan 
typ av bebyggelse. Skapa något nytt unikt och väldigt bra som förhöjer det 
befintliga istället för att skapa något utan särskilda kvaliteter på bekostnad av 
det befintliga. Norrängen är unikt, bevara det. Maden är en unik möjlighet, 
använd den rätt. 

Vi anser således att stadsbyggnadsnämnden inte bör anta det förslag som nu 
ligger. Man bör tänka om från grunden. Nämnden har ett ansvar att tillgodose 
att den miljö som finns i området behålls genom att byggnadsvolymerna och 
tätheten begränsas. Nämnden bör begränsa höjden till tre våningar med hänsyn 
till fastighetsägare och boende i området och med respekt för de unika värden 
som området har idag.

Kommentar
Den främsta anledningen till den slutna bebyggelsen att kunna hantera 
bullersituationen där förutsättningarna helt regleras genom lagstiftning. 
Planförslaget gör dock att området öppnas upp på ett helt annat sätt än vid 
dagens situation. Mot Grännavägen kommer det att finnas fem nya anslutande 
gator där det idag inte finns något sätt att ta sig igenom området och där 
Drottninggatans förlängning kommer att bidra till att sammanlänka de norra 
delarna av Huskvarna med centrum. Det nya gatunätets påverkan har studerats 
via Space syntax-anlyser som visar att stora positiva effekter för tillgängligheten, 
både för nya och befintliga gator. Planens fokus när det gäller tillgänglighet är 
främst att skapa förbättringar via de nya allmänna ytorna som gator och platser 
och kunna knyta ihop ny och befintlig bebyggelse med varandra, det har varit 
prioriterat framför enskildas privata utsikt.

Den nya bebyggelsen kommer naturligtvis att skymma sikten för vissa befintliga 
fastigheter men är snarast en effekt av att området inte har blivit bebyggt med 
bostäder tidigare. I den nu gällande detaljplanen över industriområdet Maden 
från 1988 är tillåten byggnadshöjd 12 meter och byggnadshöjden 12 meter 
har gällt sedan 1942. Föreslagen byggnadshöjd i planförslaget är 13 meter 
utmed gångfartsgatorna och 16 meter utmed allégatorna. Det innebär att 
skillnaden från dagens tillåtna byggnadshöjder är i princip samma höjd utmed 
gångfartsgatorna (motsvarande 4 våningar) och en extra bottenvåning (4 meter) 
utmed allégatorna. 

Vi anser att de nya byggnadernas höjder är väl anpassade till Huskvarnas 
befintliga taklandskap och siluett. Se illustration i ovanstånde kommentar.

20. 
I plan och bygglagen slås i 2 kap fast de allmänna och enskilda intressena som 
skall beaktas vid bl.a. planläggning. Marken skall därvid användas för det 
ändamål som området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt 
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medför en god hushållning. Det mest slående med södra Vätterbygden är den 
fantastiska utsikten över såväl sjö som omkringliggande berg. Byggnation 
överstigande tre våningsplan förstör utsikt för boende i anslutning till Maden 
och för allmänhet som vistas i rekreationsområdena eller passerar förbi. Ett 
skrämmande exempel är byggnationen vid Brunnstorp som är en styggelse rent 
allmänt och i synnerhet arkitektoniskt. Även tätheten och utformningen av 
byggnationen på västra Munksjöstranden ger anledning till oro om motsvarande 
trångbyggnation aktualiseras i Huskvarna.

Hög och tät bebyggelse på Maden strider också mot bestämmelserna i 2 kap 
6 § 1 och 6 p PBL eftersom den inte är utformad på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan samt bristande trafikförsörjning samt 
försämrad trafikmiljö för boende i området.

I 3 kap 6 § anges att översiktsplanen ska utformas så att innebörden och 
konsekvenserna av den tydligt framgår. Av 3 kap 23 § följer att motsvarande 
gäller en fördjupad översiktsplan. Vi kan inte finna att den fördjupade 
översiktsplanen redovisar innebörden och konsekvenserna för fastighetsägarna 
sydost, ost och nordost om Maden. Det perspektivet måste också beaktas.

I inledningsinformationen angående förslaget till fördjupad översiktsplan över 
Maden i Huskvarna anges att kommunen ser en möjlighet av detta område 
mycket starkt kan bidra till en förstärkning och en positiv utveckling av 
Huskvarna centrum. Delar av Huskvarna Söder som präglas av hög och tät 
bebyggelse, är idag stämplat som problemområde. En förutsättning för en 
positiv utveckling för Huskvarna är att det nya området inte utgörs av hög och 
tät bebyggelse. Vidare anges i visionen att ett mål är att tillgängliggöra Vättern. 
Byggnation av hög och tät struktur innebär att befintlig tillgång till Vättern 
begränsas för befintliga boende.

Tanken på att uppmuntra alternativ till biltrafik är i och för sig god. Men i 
praktiken måste man ändå beakta att befolkningen behöver bil. Därtill måste 
det beaktas att det finns generösa parkeringsmöjligheter till besökande och 
verksamma i de affärs- och kontorslokaler som planeras. Om inte generösa 
parkeringsmöjligheter erbjuds inom området Maden kommer det med säkerhet 
bli så att boende där och besökande kommer att parkera i gatumiljön i 
angränsande områden. Dessa används redan nu i väl fungerande omfattning av 
boende. Det är inte ändamålsenligt att det uppstår parkeringsplatskonkurrens 
mellan de befintliga bostadsområdena och Maden.

Boende på Vinkelgatan, Mellangatan, Långgatan, Norra Parkgatan, Bergsgatan 
och Bondegatan har en milsvid vy över södra Vätterbygden, däribland mot 
Rosenlundsbankarna, Bondberget, Jönköpings västra sluttningar, Trånghalla 
m.m. Byggnationen av höga huskomplex på Maden berövar oss boende dessa 
vyer, vilket utgör ett ingrepp i våra enskilda intressen. Utöver att de allmänna 
intressena som anges i PBL inte beaktas på ett allsidigt och objektivt sätt, främst 
med beaktande av miljövärdena, så inkräktar hög och tät bebyggelse kraftigt på 
våra enskilda intressen. Vi befarar med fog att värdet på fastigheterna sydost, 
ost och nordost om Maden sjunker drastiskt, eftersom en betydande del av 
attraktiviteten av fastigheterna i området består av de fantastiska vyerna och 
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luftigheten i området. Vi yrkar därför att planen inte tillåter högre bebyggelse 
än tre våningar samt att planen inte tillåter förfulande betongfasader eller 
motsvarande av den typ som är uppförda i Brunnstorp.

Kommentar
Kommunen gör bedömningen att förslaget är den mest lämpade användningen 
av marken  och att det utifrån allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Området har ett centralt läge som skapar goda förutsättningar för hållbara 
resor, utnyttjande av befintlig infrastruktur samt ett välkommet underlag till den 
service som finns i Huskvarna centrum. Förslaget följer helt och hållet de mål 
som finns beskrivna i Översiktsplan 2016 under rubriken Hållbar byggnation: 
”Nybyggnation görs i första hand genom förtätning och omvandling inom 
befintliga tätortsområden. Nya bostadsområden byggs i anslutning till befintlig 
bebyggelsestruktur. Där kollektivtrafikförsörjningen är, eller kan bli bra, ska 
en hög exploatering tillämpas.” I en översiktplan vägs och prioriteras olika 
allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. 
Det görs först i detaljplaneringen. Planens konsekvenser, utifrån allmänna 
intressen, har förtydligats i ett eget kapitel. 

Den främsta anledningen till den slutna bebyggelsen att kunna hantera 
bullersituationen där förutsättningarna helt regleras genom lagstiftning. 
Planförslaget gör dock att området öppnas upp på ett helt annat sätt än vid 
dagens situation. Mot Grännavägen kommer det att finnas fem nya anslutande 
gator där det idag inte finns något sätt att ta sig igenom området och där 
Drottninggatans förlängning kommer att bidra till att sammanlänka de norra 
delarna av Huskvarna med centrum. Det nya gatunätets påverkan har studerats 
via Space syntax-anlyser som visar att stora positiva effekter för tillgängligheten, 
både för nya och befintliga gator. Planens fokus när det gäller tillgänglighet är 
främst att skapa förbättringar via de nya allmänna ytorna som gator och platser 
och kunna knyta ihop ny och befintlig bebyggelse med varandra, det har varit 
prioriterat framför enskildas privata utsikt.

Den nya bebyggelsen kommer naturligtvis att skymma sikten för vissa befintliga 
fastigheter men är snarast en effekt av att området inte har blivit bebyggt med 
bostäder tidigare. I den nu gällande detaljplanen över industriområdet Maden 
från 1988 är tillåten byggnadshöjd 12 meter och byggnadshöjden 12 meter 
har gällt sedan 1942. Föreslagen byggnadshöjd i planförslaget är 13 meter 
utmed gångfartsgatorna och 16 meter utmed allégatorna. Det innebär att 
skillnaden från dagens tillåtna byggnadshöjder är i princip samma höjd utmed 
gångfartsgatorna (motsvarande 4 våningar) och en extra bottenvåning (4 meter) 
utmed allégatorna. 

Vi anser att de nya byggnadernas höjder är väl anpassade till Huskvarnas 
befintliga taklandskap och siluett. Se illustration i ovanstånde kommentar.

Parkering hanteras det främst i senare skeden, i detaljplaner och framförallt 
vid bygglov. Föreslagen lösning med samlad parkering i teknikhusen kan även 
medföra att förutsättningarna för gatuparkering i omgivningen ses över för att 
få en fungerande helhetslösning.
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Byggnadernas gestaltning som fasadmaterial osv. hanteras det främst i 
kommande detaljplaner och framförallt vid bygglov. Fokus för den fördjupade 
översiktsplanen är principer för byggnadernas volymer och placering.

21. 
Vi är många i området kring Maden som är positivt inställda till byggnation 
av bostadsområde inom området Maden/Sömnaden men starkt kritiska till att 
man vill bygga högt och tätt. Staden i den gröna dalen eller trädgårdsstaden 
måste ju värna sin grönskande luftighet. Den går inte att ersätta med 
balkonglådor på höghus. Vi vill härmed starkt avråda från att man bygger 
högre än tre våningar på Maden. Till grund för våra åsikter bifogas skrivelse 
av goda grannarna  vars synpunkter vi delar och står 
bakom. Dessutom bifogar vi vår egen skrivelse avseende Sömnaden m fl med 
diarienummer 2016:24 då dessa synpunkter även gäller Maden.

Angående detaljplan för bebyggelse av Sömnaden 6 (m fl) i Huskvarna, 
Jönköpings kommun.

Vi har tagit del av detaljplanen för området Sömnaden 6 och Maden i 
Huskvarna och även deltagit vid samrådsmötet för förstnämnda den 29 maj 
2018. Som boende i området önskar vi framföra våra synpunkter vad gäller 
detaljplanen och vill börja med att understryka att vi är positivt inställda till att 
man vill utveckla området med bostadsbyggande. Nu ligger det i allas intresse 
att detta blir bra för alla berörda och vi utgår ifrån att det också är kommunens 
inställning även om attityden hos kommunens och byggherrens representanter 
vid samrådsmötet gav en annan känsla.

Området idag. Tittar man på området som helhet så är det ju ett av Huskvarnas 
attraktivaste bostadsområden. Man har nära till natur och rekreationsområden, 
utsikten är fantastisk här på Vätterns ”solsida” och service i form av affärer, 
bibliotek osv ligger på lagom avstånd för den som valt att inte bo alltför 
centralt. Det enda som ger smolk i bägaren är att området genomskärs av en 
motorväg. Idag ter det sig galet att man tog ett sådant beslut på 60-talet och 
vi får leva med det beslutet liksom kommande generationer. Bortser man från 
det har man på Norrängen och de norra delarna av centrum lyckats bevara 
mycket av bebyggelsen, luftigheten, grönskan och utsikten som ligger till grund 
för uttrycken ”Trädgårdsstad” och ”Staden i den gröna dalen”. Husen andas 
historia då man på ex Bergsgatan ser hus som byggts för Huskvarnafabrikens 
anställda och Norra Parkgatan där Borstfabriken står bakom en del av husens 
tillkomst. Allt från början av förra sekelskiftet. Genom historien har det 
tillkommit vackra hus med tidstypisk karaktär både på 30-talet och senare 
med funkisstil. Variationen är stor med både villor, två- och flerfamiljshus 
och det finns både bostads- och hyresrätter. Stadsparken som är ett vackert 
rekreationsområde har fantastisk utsikt över både bebyggelsen och vattnet. Hela 
tiden har man bevarat den grönskande luftigheten och utsikten för så många 
som möjligt. Det finns andra platser i Huskvarna där man inte tagit hänsyn till 
detta, ex i centrum och på söder.

Vi vill inte att området kring Huskvarna stadspark fråntas sin karaktär och 
utsikt med en vägg av bebyggelse mellan parken, husen och Vättern. Bygger 
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man så högt och tätt som föreslagna detaljplanen för båda områdena kring 
Kruthusgatan föreslår så blir det precis en sådan förlust vi och kommande, 
oförstående generationer får leva med. Boende på Långgatan längst ner hamnar 
helt bakom en mur vilket är oacceptabelt.

Vårt perspektiv. Vår fastighet inom området härstammar från 1913. Tyvärr 
gjordes omfattande renovering på 60- och 70-talen då man valde tidstypisk 
karaktär både interiört och exteriört vilket inte harmonierar alls med huset eller 
området. Nu renoverar vi och har valt att försöka återställa 1910-tal fast med 
moderna medel. Detta har vi valt att lägga en hel del resurser på eftersom det är 
områdets karaktär med tidstypiska hus. Även andra fastighetsägare i området 
har gjort likadant och dessutom har man hela tiden respekterat varandras utsikt 
mot Vättern med omnejd.

Man ska inte bygga en stadsdel med höga hus mitt framför ett bostadsområde 
vars stora attraktionskraft är dess utsikt och grönska. Man ska respektera 
sina medmänniskors levnadsmiljö. Den värdeminskning som sker för alla 
utom den som bygger högt och tätt går inte enbart att mäta i pengar. Vill man 
bevara karaktär och värde så bygger man inte högt och tätt utan, förslagsvis, 
radhusområde och flerfamiljshus på två-tre våningar. Det vinner alla på. Varför 
inte ett till exteriören återskapande av Viktoriabyn som revs på 60-talet?

Trafiksituationen. Redan idag passerar 7000 fordon/dag Kruthusgatan och 
det märks. Vi är tacksamma för farthindren som saktar ner trafiken när våra 
barn ska passera men de tar ju inte bort mängden fordon. Området är redan 
idag lite av en flaskhals, särskilt morgon och eftermiddag då det bildas långa 
köer. Bullernivån är hög och det har ju enligt samrådsmötet och förslaget också 
utretts. Luftföroreningarna likaså kan man misstänka men det har inte gjorts 
några mätningar.

Ser man till trafikplaneringen i detaljplanen så känns den inte genomtänkt. 
Man har inte alls räknat med mängden fordon när nästkommande bostads-
etapper på Hakarp står klara. Man räknar inte heller med när SAAB öppnat 
sin verksamhet på Stensholm fullt ut. I planen har man ju inte heller tagit upp 
mängden bilar på Grännavägen dit Kruthusgatans trafik leder till och från. Att 
bygga en hel stadsdel med det stora antal hushåll höga byggnader tillför mitt i 
denna korsning känns inte verklighetsförankrat. Det ger dessutom ett tillskott 
av fordon där garagebyggnationen verkar underdimensionerad. Var ska de 
parkera? På gatorna runt omkring? I detaljplanen finns inget som tyder på att 
man planerat in parkeringsplatser utöver garageplatserna. Att ha en gemensam 
in-/utfart till Kruthusgatan för tilltänkt garage, Majvallens dagcenter och en 
förskola med 90 barn känns inte heller seriöst genomtänkt storleksmässigt eller 
med tanke på säkerheten. Det tyder snarare på en ovilja att se att planen att 
tillföra så många hushåll på en så liten yta inte är genomförbar.

Vi vill inte att man godkänner föreslagen detaljplan för Sömnaden 6 och Maden 
med höga hus och förtätning som förstör karaktären för området och utsikten 
för så många människor. Vi kan inte se att höga hus och omfattande förtätning 
medför något positivt förutom riktigt fint läge för några få högst upp i höghusen 
(på bekostnad av alla andra) samt att det så klart är ekonomiskt mest gynnsamt 
för den som bygger. Om man väljer max tre våningar inom området så kommer 
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det tillföra bostäder i ett attraktivt område utan att förstöra befintliga värden 
som tagits upp ovan. Trafiktrycket kan hållas nere något och trafikflödet kan 
upprätthållas genom området även om ytterligare förbättringar vore önskvärda.

Kommentar
Svaret gäller den föreslagna bebyggelsen söder om Kruthusgatan. Övriga 
synpunkter hanteras inom detaljplanen för Sömnaden.

Kommunen gör bedömningen att förslaget är den mest lämpade användningen 
av marken  och att det utifrån allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Området har ett centralt läge som skapar goda förutsättningar för hållbara 
resor, utnyttjande av befintlig infrastruktur samt ett välkommet underlag till den 
service som finns i Huskvarna centrum. Förslaget följer helt och hållet de mål 
som finns beskrivna i Översiktsplan 2016 under rubriken Hållbar byggnation: 
”Nybyggnation görs i första hand genom förtätning och omvandling inom 
befintliga tätortsområden. Nya bostadsområden byggs i anslutning till befintlig 
bebyggelsestruktur. Där kollektivtrafikförsörjningen är, eller kan bli bra, ska 
en hög exploatering tillämpas.” I en översiktplan vägs och prioriteras olika 
allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. 
Det görs först i detaljplaneringen. 

Den främsta anledningen till den slutna bebyggelsen att kunna hantera 
bullersituationen där förutsättningarna helt regleras genom lagstiftning. 
Planförslaget gör dock att området öppnas upp på ett helt annat sätt än vid 
dagens situation. Mot Grännavägen kommer det att finnas fem nya anslutande 
gator där det idag inte finns något sätt att ta sig igenom området och där 
Drottninggatans förlängning kommer att bidra till att sammanlänka de norra 
delarna av Huskvarna med centrum. Det nya gatunätets påverkan har studerats 
via Space syntax-anlyser som visar att stora positiva effekter för tillgängligheten, 
både för nya och befintliga gator. Planens fokus när det gäller tillgänglighet är 
främst att skapa förbättringar via de nya allmänna ytorna som gator och platser 
och kunna knyta ihop ny och befintlig bebyggelse med varandra, det har varit 
prioriterat framför enskildas privata utsikt.

Den nya bebyggelsen kommer naturligtvis att skymma sikten för vissa befintliga 
fastigheter men är snarast en effekt av att området inte har blivit bebyggt med 
bostäder tidigare. I den nu gällande detaljplanen över industriområdet Maden 
från 1988 är tillåten byggnadshöjd 12 meter och byggnadshöjden 12 meter 
har gällt sedan 1942. Föreslagen byggnadshöjd i planförslaget är 13 meter 
utmed gångfartsgatorna och 16 meter utmed allégatorna. Det innebär att 
skillnaden från dagens tillåtna byggnadshöjder är i princip samma höjd utmed 
gångfartsgatorna (motsvarande 4 våningar) och en extra bottenvåning (4 meter) 
utmed allégatorna. 

Vi anser att de nya byggnadernas höjder är väl anpassade till Huskvarnas 
befintliga taklandskap och siluett. Se illustration i ovanstånde kommentar.

När det gäller parkering så hanteras det främst i senare skeden, i detaljplaner och 
framförallt vid bygglov. Föreslagen lösning med samlad parkering i teknikhusen 
kan även medföra att förutsättningarna för gatuparkering i omgivningen ses 
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över för att få en fungerande helhetslösning.

När det gäller byggnadernas gestaltning som fasadmaterial osv. hanteras det 
främst i kommande detaljplaner och framförallt vid bygglov. Fokus för den 
fördjupade översiktsplanen är principer för byggnadernas volymer och placering.

22.
Synpunkter efter informationsmötet 5 juni. Som så många andra är vi mycket 
tveksamma till om Huskvarna behöver ett område byggt på höjd. Vi har valt 
att bo i Huskvarna för den äldre charmen och småskaligheten. Vi reagerar att 
ni säger att planen är enligt ”Huskvarnas skala” då vi upplever att ni gått ifrån 
allt som Huskvarna står för. Att bygga likt Vallastaden i Linköping utan att dra 
jämförelse med omgivning och bebyggelse känns inte genomtänkt över huvud 
taget.

Vilka fördelar får vi som redan bor i Huskvarna? Den frågan besvarades inte 
på mötet. Att tillgängligheten till Vättern skulle bli bättre förstår vi inte alls, då 
ni bygger för utsikten för ett helt område. Om det handlar om att vi i dagsläget 
inte kan gå genom industriområdet så går det fint att gå bredvid.

Idag är industriområdet vår närmsta granne vilket vi ser som en tillgång. Att 
höra att ni behandlar företagen på det sättet ni t.ex kör över Karl Andersson & 
Söner känns inte bra då vi själva har företag i kommunen. Känslan av att det inte 
handlar om oss, boende och företagen i området utan enbart om ekonomi per 
kvadratmeter gör att vi inte ställer oss positiva till planen. Vi är för förändringar 
men detta känns inte genomtänkt i dagsläget.

Bullernivån - ni säger att det måste till slutna innergårdar på grund av bullernivån 
som kommer bli i området. Hur blir det med bullernivån för oss som redan bor 
kring Maden?

Kommentar
Den nya bebyggelsen kommer naturligtvis att skymma sikten för vissa befintliga 
fastigheter men är snarast en effekt av att området inte har blivit bebyggt med 
bostäder tidigare. I den nu gällande detaljplanen över industriområdet Maden 
från 1988 är tillåten byggnadshöjd 12 meter och byggnadshöjden 12 meter 
har gällt sedan 1942. Föreslagen byggnadshöjd i planförslaget är 13 meter 
utmed gångfartsgatorna och 16 meter utmed allégatorna. Det innebär att 
skillnaden från dagens tillåtna byggnadshöjder är i princip samma höjd utmed 
gångfartsgatorna (motsvarande 4 våningar) och en extra bottenvåning (4 meter) 
utmed allégatorna. 

Vi anser att de nya byggnadernas höjder är väl anpassade till Huskvarnas 
befintliga taklandskap och siluett. Se illustration i ovanstånde kommentar.

Den främsta anledningen till den slutna bebyggelsen att kunna hantera 
bullersituationen där förutsättningarna helt regleras genom lagstiftning som 
faller in vid framtagande av nya detaljplaner, vilket kommer bli aktuellt i 
Rosendala (Maden). Samma förutsättningar gäller alltså inte vid befintlig 
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bebyggelse. Planförslaget gör att området öppnas upp på ett helt annat sätt 
än vid dagens situation. Mot Grännavägen kommer det att finnas fem nya 
anslutande gator där det idag inte finns något sätt att ta sig igenom området 
och där Drottninggatans förlängning kommer att bidra till att sammanlänka 
de norra delarna av Huskvarna med centrum. Det nya gatunätets påverkan 
har studerats via Space syntax-anlyser som visar att stora positiva effekter för 
tillgängligheten, både för nya och befintliga gator. Planens fokus när det gäller 
tillgänglighet är främst att skapa förbättringar via de nya allmänna ytorna 
som gator och platser och kunna knyta ihop ny och befintlig bebyggelse med 
varandra, det har varit prioriterat framför enskildas privata utsikt.

23. 
Huskvarna stad har så mycket att vara stolt över: Trädgårdsstaden Huskvarna 
är ett begrepp, villastaden med de fina villaträdgårdarna. Det fina läget vid 
Vättern och höjderna som reser sig runt staden, där många Huskvarnabor har 
utsikt över Vättern. Gevärsfaktoriet som en gång anlades och som senare fick 
staden att växa.

Låt oss kunna fortsätta känna oss stolta över den fina stad vi bor i. Gör inte om 
misstaget som gjordes när motorvägen byggdes som en barriär mellan staden 
och Vättern. Skärma inte återigen av vyn mot Vättern med alldeles för höga 
hus.

Mitt förslag är att man behåller karaktären som redan finns i Huskvarna 
och på Maden bygger vidare på den typ av bebyggelse som redan finns runt 
Drottninggatan/Linnégatan och gatorna på södra delen av Norrängen.

Kommentar
Den främsta anledningen till den slutna bebyggelsen att kunna hantera 
bullersituationen där förutsättningarna helt regleras genom lagstiftning. 
Planförslaget gör dock att området öppnas upp på ett helt annat sätt än vid 
dagens situation. Mot Grännavägen kommer det att finnas fem nya anslutande 
gator där det idag inte finns något sätt att ta sig igenom området och där 
Drottninggatans förlängning kommer att bidra till att sammanlänka de norra 
delarna av Huskvarna med centrum. Det nya gatunätets påverkan har studerats 
via Space syntax-anlyser som visar att stora positiva effekter för tillgängligheten, 
både för nya och befintliga gator. Planens fokus när det gäller tillgänglighet 
är främst att skapa förbättringar via de nya allmänna ytorna som gator och 
platser och kunna knyta ihop ny och befintlig bebyggelse med varandra, 
det har varit prioriterat framför enskildas privata utsikt. Med hänsyn till de 
förutsättningar som området har kring framförallt bullersituationen och att 
kunna utnyttja området på bästa sätt har inspirationen hämtats från framförallt 
Erik Dahlbergsgatan och Drottninggatan i Huskvarna.

Den nya bebyggelsen kommer naturligtvis att skymma sikten för vissa befintliga 
fastigheter men är snarast en effekt av att området inte har blivit bebyggt med 
bostäder tidigare. I den nu gällande detaljplanen över industriområdet Maden 
från 1988 är tillåten byggnadshöjd 12 meter och byggnadshöjden 12 meter 
har gällt sedan 1942. Föreslagen byggnadshöjd i planförslaget är 13 meter 
utmed gångfartsgatorna och 16 meter utmed allégatorna. Det innebär att 
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skillnaden från dagens tillåtna byggnadshöjder är i princip samma höjd utmed 
gångfartsgatorna (motsvarande 4 våningar) och en extra bottenvåning (4 meter) 
utmed allégatorna. 

24. 
I plan och bygglagen slås i 2 kap fast de allmänna och enskilda intressena som 
skall beaktas vid bl.a. planläggning. Marken skall därvid användas för det 
ändamål som området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt 
medför en god hushållning. Det mest slående med södra Vätterbygden är den 
fantastiska utsikten över såväl sjö som omkringliggande berg. Byggnation 
överstigande tre våningsplan förstör utsikt för boende i anslutning till Maden 
och för allmänhet som vistas i rekreationsområdena eller passerar förbi. Ett 
skrämmande exempel är byggnationen vid Brunnstorp som är en styggelse rent 
allmänt och i synnerhet arkitektoniskt. Även tätheten och utformningen av 
byggnationen på västra Munksjöstranden ger anledning till oro om motsvarande 
trångbyggnation aktualiseras i Huskvarna.

Hög och tät bebyggelse på Maden strider också mot bestämmelserna i 2 kap 
6 § 1 och 6 p PBL eftersom den inte är utformad på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan samt bristande trafikförsörjning samt 
försämrad trafikmiljö för boende i området.

I 3 kap 6 § anges att översiktsplanen ska utformas så att innebörden och 
konsekvenserna av den tydligt framgår. Av 3 kap 23 § följer att motsvarande 
gäller en fördjupad översiktsplan. Vi kan inte finna att den fördjupade 
översiktsplanen redovisar innebörden och konsekvenserna för fastighetsägarna 
sydost, ost och nordost om Maden. Det perspektivet måste också beaktas.

I inledningsinformationen angående förslaget till fördjupad översiktsplan över 
Maden i Huskvarna anges att kommunen ”ser en möjlighet att en omvandling 
av detta område mycket starkt kan bidra till en förstärkning och en positiv 
utveckling av Huskvarna centrum”. Delar av Huskvarna Söder, i synnerhet 
de delar som präglas av hög och tät bebyggelse, är idag stämplat som 
problemområde. En förutsättning för en positiv utveckling för Huskvarna är 
att det nya området inte utgörs av hög och tät bebyggelse.

Vidare anges i visionen att ett mål är att tillgängliggöra Vättern. Byggnation 
av hög och tät struktur innebär att befintlig tillgång till Vättern begränsas för 
befintliga boende.

Tanken på att uppmuntra alternativ till biltrafik är i och för sig god. Men i 
praktiken måste man ändå beakta att befolkningen behöver bil. Därtill måste 
det beaktas att det finns generösa parkeringsmöjligheter till besökande och 
verksamma i de affärs- och kontorslokaler som planeras. Om inte generösa 
parkeringsmöjligheter erbjuds inom området Maden kommer det med säkerhet 
bli så att boende där och besökande kommer att parkera i gatumiljön i 
angränsande områden. Dessa används redan nu i väl fungerande omfattning av 
boende. Det är inte ändamålsenligt att det uppstår parkeringsplatskonkurrens 
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mellan de befintliga bostadsområdena och Maden.

Boende på Vinkelgatan, Mellangatan, Långgatan, Norra Parkgatan, Bergsgatan 
och Bondegatan har en milsvid vy över södra Vätterbygden, däribland mot 
Rosenlundsbankarna, Bondberget, Jönköpings västra sluttningar, Trånghalla 
m.m. Byggnationen av höga huskomplex på Maden berövar oss boende dessa 
vyer, vilket utgör ett ingrepp i våra enskilda intressen. Utöver att de allmänna 
intressena som anges i PBL inte beaktas på ett allsidigt och objektivt sätt, främst 
med beaktande av miljövärdena, så inkräktar hög och tät bebyggelse kraftigt på 
våra enskilda intressen. Vi befarar med fog att värdet på fastigheterna sydost, 
ost och nordost om Maden sjunker drastiskt, eftersom en betydande del av 
attraktiviteten av fastigheterna i området består av de fantastiska vyerna och 
luftigheten i området.

Vi yrkar därför att planen inte tillåter högre bebyggelse än tre våningar samt att 
planen inte tillåter förfulande betongfasader eller motsvarande av den typ som 
är uppförda i Brunnstorp.

Kommentar
Kommunen gör bedömningen att förslaget är den mest lämpade användningen 
av marken  och att det utifrån allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Området har ett centralt läge som skapar goda förutsättningar för hållbara 
resor, utnyttjande av befintlig infrastruktur samt ett välkommet underlag till den 
service som finns i Huskvarna centrum. Förslaget följer helt och hållet de mål 
som finns beskrivna i Översiktsplan 2016 under rubriken Hållbar byggnation: 
”Nybyggnation görs i första hand genom förtätning och omvandling inom 
befintliga tätortsområden. Nya bostadsområden byggs i anslutning till befintlig 
bebyggelsestruktur. Där kollektivtrafikförsörjningen är, eller kan bli bra, ska 
en hög exploatering tillämpas.” I en översiktplan vägs och prioriteras olika 
allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. 
Det görs först i detaljplaneringen. 

Den främsta anledningen till den slutna bebyggelsen att kunna hantera 
bullersituationen där förutsättningarna helt regleras genom lagstiftning. 
Planförslaget gör dock att området öppnas upp på ett helt annat sätt än vid 
dagens situation. Mot Grännavägen kommer det att finnas fem nya anslutande 
gator där det idag inte finns något sätt att ta sig igenom området och där 
Drottninggatans förlängning kommer att bidra till att sammanlänka de norra 
delarna av Huskvarna med centrum. Det nya gatunätets påverkan har studerats 
via Space syntax-anlyser som visar att stora positiva effekter för tillgängligheten, 
både för nya och befintliga gator. Planens fokus när det gäller tillgänglighet är 
främst att skapa förbättringar via de nya allmänna ytorna som gator och platser 
och kunna knyta ihop ny och befintlig bebyggelse med varandra, det har varit 
prioriterat framför enskildas privata utsikt.

Den nya bebyggelsen kommer naturligtvis att skymma sikten för vissa befintliga 
fastigheter men är snarast en effekt av att området inte har blivit bebyggt med 
bostäder tidigare. I den nu gällande detaljplanen över industriområdet Maden 
från 1988 är tillåten byggnadshöjd 12 meter och byggnadshöjden 12 meter 
har gällt sedan 1942. Föreslagen byggnadshöjd i planförslaget är 13 meter 
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utmed gångfartsgatorna och 16 meter utmed allégatorna. Det innebär att 
skillnaden från dagens tillåtna byggnadshöjder är i princip samma höjd utmed 
gångfartsgatorna (motsvarande 4 våningar) och en extra bottenvåning (4 meter) 
utmed allégatorna. 

Vi anser att de nya byggnadernas höjder är väl anpassade till Huskvarnas 
befintliga taklandskap och siluett. Se illustration i ovanstånde kommentar.

När det gäller parkering så hanteras det främst i senare skeden, i detaljplaner och 
framförallt vid bygglov. Föreslagen lösning med samlad parkering i tekniskhusen 
kan även medföra att förutsättningarna för gatuparkering i omgivningen ses 
över för att få en fungerande helhetslösning.

När det gäller byggnadernas gestaltning som fasadmaterial osv. hanteras det 
främst i kommande detaljplaner och framförallt vid bygglov. Fokus för den 
fördjupade översiktsplanen är principer för byggnadernas volymer och placering.

25. 
Hej! Hörde inledningsvis att de planerades en restaurang med servering med 
utsikt över vättern, kan inte se med det på ritningarna. Tycker de vore synd 
att missa resturanglivet i utvecklingen av Huskvarna. I dagsläget tar sig många 
Huskvarnabor in till Jönköping då Huskvarna saknar en trevlig restaurang 
med uteservering sommartid.

Kommentar
Exakt vad för verksamheter som kommer att finnas i de olika kvarteren och 
byggnaderna hanterar inte den fördjupade översiktsplanen. Enligt planförslaget 
kommer det dock att finnas mycket goda möjligheter att kunna lokaliera en 
restaurang med vätterutsikt.

26. Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen noterar i den fördjupade översiktsplanen att 
planförslaget innehåller ca 900 bostäder, 500 arbetsplatser samt ytor för 
förskola omfattande sammanlagt 12 avdelningar motsvarande ca 180 
barn. Utbildningsförvaltningen har haft dialog med stadsbyggnadskontoret 
om utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsbehov. 
För arbetsmarknadsavdelningens (AMA) del innebär det fördjupade 
översiktsplansförslaget att fastighetsytan för Budkavlen 2 reduceras kraftigt, 
till att endast huvudbyggnadens byggnadsarea med tillhörande förgårdsmark. 
Konsekvenserna som följer vid en förändring av befintlig fastighetsyta berör 
framför allt fyra av arbetsmarknadsavdelningens verksamheter.

Möbellagret har idag lokaler i en sidobyggnad på Grännavägen som inte finns 
med i det fördjupade översiktsplansförslaget. Möbellagret är en verksamhet 
där 8-10 arbetssökande personer med försörjningsstöd arbetstränar med mål 
att få arbete på reguljära arbetsmarknaden. AMA planerar, samordnar och 
genomför flytt av möbler inom kommunen. AMA har även ett lager med främst 
kontorsmöbler som AMA kör ut till verksamheter som har behov av möbler 
och därmed kan undvika nyinköp.



34

Textilåtervinningen är en verksamhet där AMA samarbetar med Human Bridge, 
som är en världsomfattande hjälporganisation. AMA:s verksamhet innebär 
tömning av containrar, sortering av kläder och packning av ca 400 ton kläder. 
Kläderna säljs sedan i second handbutiker, går till bistånd eller återvinns och en 
mindre del bränns. I verksamheten har ca 40 arbetssökande med försörjningsstöd 
möjlighet till arbetsträning eller tidsbegränsad anställning.

Två av de naturvårdslag med ca 15 anställda som AMA startat för att ge 
möjlighet till anpassade anställningar för personer med försörjningsstöd och som 
har kraftigt nedsatt arbetsförmåga, utgår från verksamheten vid Grännavägen. 
Där finns omklädningsrum, lunchrum samt materialförråd. Lokalen som är 
belägen i källaren rymmer inte förvaringsmöjligheter av alla redskap, därför 
används även ett antal containrar som är uppställda på gården. I verksamheten 
används även minibussar och släpkärror för att transportera deltagare och 
redskap/material.

Reparation och underhåll är en verksamhet som utför mindre reparationer och 
underhåll i samverkan med tekniska kontoret. I verksamheten ges möjlighet till 
arbetsträning för 6-8 personer. I verksamheten används minibuss och släpkärra 
för att transportera deltagare och material.

Under ett antal år har ledningen på AMA arbetat för att centralisera 
verksamheterna till Grännavägen 22 i Huskvarna och under 2017 flyttade in 
från gamla slakteriet vid södra Munksjön till nyrenoverade lokaler i källaren på 
Grännavägen. Vinsten med centraliseringen har varit tydlig vad gäller samverkan 
för de personer som AMA är till för, dvs deltagarna, men även medarbetarna 
inom AMA har fått stora samverkans- och effektivitetsvinster.

Exempel på detta är bland annat att kontakten mellan arbetsledarna och 
arbetskonsulenterna har förbättrats avsevärt vad gäller kvalitet, då man slipper 
resor och i stället kan kommunicera direkt med varandra, likaså är cheferna för 
verksamheten placerade tillsammans, vilket ger ett innovativt klimat och korta 
beslutsvägar, allt till gagn för deltagarna.

I nuvarande förslag vad gäller förändringarna av kvarteret, kommer AMA endast 
att ha kvar huvudbyggnaden och en yta på cirka fem meter omkring byggnaden. 
Det innebär att flera av AMAs praktiska verksamheter för arbetsträning 
måste flytta till andra lokaler. Vid en flytt av praktiska verksamheter utanför 
byggnaden påverkas därmed även befintliga verksamheter inom byggnaden 
såsom Café Björken, jobbtorget, secondhand-butiken med flera då antalet 
deltagare minskar avsevärt. Vidare i samband med en flytt av verksamheter 
så försvåras kontakten och umgänget mellan deltagarna, vilket är en särskilt 
stor nackdel för utrikes födda då de flesta av dem är i behov av språkträning 
i kombination med arbetsträning. En viktig faktor för deltagarna och tillika 
effektivitetspåverkande är närhet till kollektivtrafiken. Förutom en logistisk 
utmaning som en verksamhetsflytt inbegriper, blir det också miljöpåverkande 
effekter då antalet resor kommer att öka avsevärt. Då det dessutom rör sig 
om omfattande verksamhetsytor, skapar en eventuell verksamhetsflytt från 
Grännavägen stora utmaningar för framtagandet av en lokaliseringsutredning. 
Beroende på avstånden mellan verksamheterna kommer det troligtvis också att 
krävas en utökning av fordonsparken. Grovt sammanfattat kan det konstateras 
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att det största problemet vid en flytt/delning av verksamheterna är väsentligt 
försämrad effektivitet, vilket drabbar hela arbetsmarknadsavdelningen.

Kommentar
De ej störande och ytkrävande verksamheterna i den tidigare borstfabriken 
ses som en stor tillgång för det omvandlade Rosendalaområdet där det 
förhoppningsvis går att utveckla dessa delar ytterligare, både i borstfabriken 
och eventuellt i nya byggander. 

För verksamheter som p.g.a. störningar inte går att kombinera med bostäder 
eller tar mycket mark i anspråk får ansvarig delar inom den kommunala och 
eventuellt i nya byggnader.

För verksamheter som p.g.a. störningar inte går att kombinera med bostäder 
eller tar mycket mark i anspråk får ansvariga delar inom den kommunala 
organisationen hjälpa till att på ett konstruktivt sätt hitta lösningar.

27. Tekniska nämnden
Tekniska kontoret är i grunden positiv till helhestslösningen och finner det vara 
ett såväl lämpligt område att utreda för annan markanvändning som förslaget 
på exploatering och omvandling i sig. Både bebyggelsestruktur som planering 
av generösa offentliga rum för att skapa en levande stadsdel anses vara väl 
genomarbetat.

Kontoret ser vidare positivt på de ”kopplingar” som förslaget bygger på med 
stråk och kopplingar till Huskvarna centrum och känslan av vattenkontakt.

Det är även positivt att man lyssnat in kontorets önskemål om att hitta en 
planering och lösning där den stora kommunala byggnaden kan finnas kvar i 
miljön och utnyttjas som del i den nya strukturen.

Under det inledande arbetet med att ta fram detta förslag till fördjupad 
översiktsplan har tekniska kontoret agerat och mött samtliga berörda 
fastighetsägare inom området, samt vissa verksamhetsutövare, för att informera 
om kommunens planer, försöka skapa goda kontakter och ibland även diskutera 
konkreta markfrågor.

Det kan noteras att flera av de fastighetsägare och näringsidkare som finns på 
området och som kommunen har varit i kontakt med i grunden är positiva till 
en omvandling.

De ser fördelar för ortens utveckling och har respekt för att deras 
verksamhetutövande eventuellt skulle passa bättre på annan plats. Dock 
finns det generellt en oro om vad en flytt skulle innebära för de enskilda 
näringsidkarna. De är oroliga för att alternativ lokalisering inte kan matcha 
krav och förväntningar för ny etablering och undrar över vad som skulle hända 
vid en flytt om arbetet med den fördjupade översiktsplanen och efterföljande 
genomförande skulle avstanna.
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Det kan konstateras att det i dagsläget inte finns många alternativa placeringar 
att erbjuda de näringsidkare som eventuellt skulle kunna tänka sig en flytt. 
Många har specifika önskemål om Huskvarna, Tenhult m.m. Lokalisering 
på Hedenstorp finner man vara utanför sin intressesfär. För att kunna bli 
mer konkret i diskussionerna med befintliga fastighetsägare och inleda 
arbetet med detaljplaner inom Maden krävs omfattande utredningar och 
genomförandeanalyser samt ett inledande arbete med att hitta alternativa 
lokaliseringsytor för verksamheter företrädesvis i Huskvarnas närområden dit 
näringsidkare hellre skulle flytta framför annat läge.

Kontoret har länge påtalat för stadsbyggnadskontoret att en fördjupad 
översiktsplan för Maden inte kan tas fram enskilt utan att det parallellt 
med denna måste arbetas med en ny, ”bredare”, utbyggnadsstrategi vilket 
är väsentligt utifrån många aspekter bl.a. för att initialt kunna identifiera 
lämpliga förvärvsobjekt för kommunen, klara jordförvärvslagens regler om 
ett föränderligt syfte vid förvärv och sedermera planläggning för verksamheter 
och industri. Därför ser kontoret att det är viktigt att det poängteras att en 
utbyggnadsstrategi för att ta fram nya utbyggnadsriktningar måste prioriteras 
innan ett genomförande av planerna för Maden kan inledas.

Vidare anser kontoret att det i planen saknas en tydlig genomförandeplan 
för området som visar möjlig etappindelning samt möjliga scenarion för 
genomförandet. Kontoret anser att det behövs en beskrivning och en 
plan för en successiv stadsutveckling. Befintliga verksamheter måste i stor 
utsträckning flyttas eftersom de har negativ inverkan på en stadsbebyggelse. 
Kommunens vision bör vara att omvandling inom området ska ske stegvis och 
att stadsmiljön ska vara attraktiv att leva och verka i såväl under som efter 
genomförande. Detta kräver en strategi och mer omfattande kartläggning av 
de omgivningspåverkande verksamheterna som finns på plats idag än vad som 
framgår av den föreslagna planen. Det är väsentligt att planen möjliggör att 
det går att bygga vissa kvarter och behov av kommunal tillhörande service 
såsom t ex förskola och parkeringshus utan att samtliga befintliga verksamheter 
behöver flytta.

I planen bör det även framgå en tydlig markförvärvsstrategi så politiken vet 
vad man beslutar om för hantering. Det anses naturligt att en sådan bör vara 
att kommunen för att öka möjligheterna att kunna styra utbyggnader och dess 
innehåll bör förvärva fastigheter om det är möjligt, men enbart om det kan 
ske till ekonomisk försvarbar nivå. I en sådan strategi bör det även framgå 
att försäljning av ny verksamhetsmark till markägare i området endast ska 
diskuteras om sådan försäljning kan villkoras av att kommunen samtidigt 
har möjlighet att förvärva dennes fastighet inom omvandlingsområdet. Det 
bör belysas att de förväntningar på prisnivå som vissa markägare har inom 
området idag är alldeles för höga med prisnivåer som kommunen inte finner 
vara motiverat och som gör att kommunen har svårt att utöka sin rådighet utan 
att riskera negativa ekonomiska konsekvenser. Inför fortsatt arbete anses det 
således vara angeläget att noggrannare utreda de ekonomiska konsekvenserna 
för en omvandling överlag. I sådan utredning är det inte omöjligt att högre 
exploateringstal kommer behöva föreslås för att förbättra ett annars bedömt 
mycket kostnadstungt projekt.
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En splittrad fastighetsägarstruktur (oaktad kommunal utökad rådighet 
eller inte) tillsammans med en successiv stadsutveckling med hänsyn till 
omgivningspåverkande verksamheter gör att det inte går att bygga stad genom att 
exploatera en fastighet i taget. För att få till stånd en samlad byggnation bedöms 
det vara angeläget att byggnation sker löpande utifrån nya fastighetsgränser 
och med ett blandat, attraktivt innehåll. En god exploateringssamverkan 
kommer därför att behövas. Beroende på rådighet och berörda parter kan 
olika aktörer vara lämpliga att hålla ihop sådan samverkan, men det är 
naturligt att kommunen måste ha en viktig och central roll oberoende etapp 
och rådighetsomfattning. Arbete för resp. detaljplaneetapp föreslås med fördel 
kunna inledas med parallella idéutredningar för att komma framåt.

Sammanfattningsvis så ser kontoret att omvandlingsområdet Maden fullt 
utbyggt enligt den föreslagna strukturen i planen skulle vara ett positivt 
inslag i Huskvarnas stadsbild. För att nå dit krävs dock att en tydligare 
genomförandeplan upprättas för området som visar möjlig etappindelning samt 
möjliga scenarion för genomförandet.

Det är även viktigt att det finns en tydlig markförvärvsstrategi för att kommunen 
ska kunna förvärva fastigheter samt kunna styra utbyggnader och dess innehåll 
i omvandlingsområdet.

Kommentar
Under samrådet har representanter från avdelningarna för översiktlig planering 
och mark och exploatering tillsammans träffat samtliga fastighetsägare inom 
området. Det finns nu en klarare bild av förutsättningarna för en omvandling 
men det återstår fortfarande arbete, framförallt kring flytt av verksamheter och 
markfrågor, innan en konkret utbyggnadsplan kan fastställas. De relativt höga 
ambitionerna att kunna starta det första detaljplanearbetet inom två år har dock 
snarast stärkts under samrådstiden och kontakterna har överlag varit positiva. 
I samrådsförslaget beskrevs förutsättningarna för en start av utbyggnaden som 
mest troligt i de norra delarna av området och den uppfattningen kvarstår.  

En konkret projektplan kommer sannolikt inte att kunna färdigställas innan 
den fördjupade översiktsplanen antas. Det är därför viktigt att det arbete som 
har genomförst under planarbetet fortsätter med samma eller ökad intensitet 
även när planen har antagits.

Under hösten har arbetet med en ny utbyggnadsstrategi startats upp där nya 
lämpliga områden för verksamheterna kan komma att föreslås. Det är dock 
viktigt att även försöka hitta andra lösningar specifikt utifrån verksamheternas 
önskemål och behov parallellt med det arbetet. 

28. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
• Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar följande synpunkter på den 

fördjupade översiktsplanen för Maden i Huskvarna, Jönköpings kommun:

• Planera inte för bostäder eller ljudkänsliga verksamheter mot Grännavägen, 
eftersom ljudnivån från trafikbullret bedöms bli högre än vad som är 
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hälsomässigt skäligt.

• Sänk hastigheten på delar av Grännavägen och Kruthusgatan från 60 km/h 
till 40 km/h, för att minska trafikbullret i det planerade området (och 
Sömnaden 6).

• Planera detaljplanearbetet så att bulleravskärmande byggnader kommer till 
stånd först, och se till att bullerutredningarna tar hänsyn till hela området.

• Inom aktuellt planområde har det funnits miljöfarliga verksamheter som 
bedöms ha orsakat förorening av mark och grundvatten. För hela området 
behöver miljötekniska undersökningar utföras. Utredningarna ska vara 
utförda och åtgärds behov ska vara fastställda innan detaljplaner antas.

• Befintliga miljöfarliga verksamheter med störningar av lukt, damm och 
buller kan inte vara kvar inom området, då de kan orsaka olägenhet för 
boende. Avveckling av sådana verksamheter i området bör också genomförs 
innan de första bostäderna är klara för inflyttning.

• Länsvägen och framtida stomlinjers krav på utformning måste beaktas.

Kommentar
Planförslaget föreslår främst kontor mot Grännavägen, både ur bullersynpunkt 
men även ur riskhänsyn. Precis som övriga synpunkter är det frågor som främst 
kommer att hanteras i kommande detaljplanearbeten. 

Planen förutsätter att Kruthusgatan får en stadsmässig utformning och att 
hastigheten därmed kan sänkas till 40 km/h.




