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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag har upprättats över fastigheterna Hälsan 2, Hälsan 5, Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet 
och beslutade att skicka ut planförslaget på samråd under tiden 10 juli – 28 
september 2016. Samrådshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, berörda 
förvaltningar och myndigheter samt berörda fastighetsägare. Ett allmänt 
samrådsmöte hölls den 17 augusti kl. 18:30.  Detaljplanen annonserades i 
Jönköpingsposten 26 augusti samt på kommunens anslagstavla.

Hur granskning 1 har bedrivits
Efter samrådet justerades planhandlingarna. Stadsbyggnadsnämnden 
informerades i ärendet och beslutade att skicka ut planförslaget på granskning 
under tiden 24 oktober - 21 november 2018. Granskningshandlingarna skickades 
till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen samt de förvaltningar, myndigheter och 
berörda fastighetsägare som yttrade sig under samrådstiden. Handlingarna 
fanns även tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten och på 
kommunens hemsida.

Ändring av planområdets avgränsning efter granskning 1

Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. har delats upp i två detaljplaner: Rubricerad 
detaljplan som består av fastigheten Hälsan 2, del av marksamfälligheten Hälsan 
s:1, del av Hälsan 1 del av Hälsan 3. Detta redovisas inom rött område i bilden 
nedan. Detaljplan för Hälsan 5 och resterande del av Hälsan s:1 behandlas 
separat med diarienummer Stbn/2019:364.

Hälsan 5 m.�..

Hälsan 2 m.�.

Röd markering redovisar det område som rubricerad detaljplan omfattar.  Vit streckad linje 

redovisar det område som har brytits ut från aktuellt planområde för separat prövning.
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Hur granskning 2 har bedrivits
Efter granskning 1 justerades planhandlingarna. Stadsbyggnadsnämnden 
informerades i ärendet och beslutade att skicka ut planförslaget på 
ytterligare en granskning under tiden 25 november 2019 - 5 januari 2020. 
Granskningshandlingarna skickades till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen 
samt de förvaltningar, myndigheter och berörda fastighetsägare och övriga 
som yttrade sig under granskning 1. Handlingarna fanns även tillgängliga i 
kommunens utställningslokal i Juneporten och på kommunens hemsida.

Inkomna skrivelser
Vid granskningstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar 
inkommit. Nedan finns förteckning av inkomna yttranden.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2019-11-25, ingen erinran
2. Länsstyrelsen     2019-12-11, ingen erinran
3. Lantmäterimyndigheten   2019-12-20 (1)
4. Kommunstyrelsen    2019-12-20, ingen erinran
5. Räddningstjänsten    2019-12-23, ingen erinran
6. Jönköpings läns museum   2019-12-27 (2)
7.   2020-01-03 (3)
8. Vänsterpartiet i Jönköping   2020-01-05 (4)
9.      2020-01-05 (5)

Inkomna yttranden med kommentarer
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med kommunens 
kommentarer. De som inte haft någon erinran redovisas inte nedan.

1. Lantmäterimyndigheten

Inom planområdet finns områden där kombinerade markanvändningar anges. 
Till exempel inom Hälsan 2 finns användningarna S (högskola) C (centrum) 
och B (bostäder) inom samma område. Högskola är ett användningsområde 
som definitivt avser kvartersmark för allmänt bebyggande och bostad är ett 
användningsområde som definitivt avser kvartersmark för enskilt bebyggande. 
Lantmäterimyndigheten vill informera om att denna redovisning i plankarta och 
bestämmelser kan innebära att de bestämmelser som ger kommunen skyldighet 
och i vissa fall rättighet till inlösen omfattar hela användningsområdet och 
kan därmed också utgöra ett hinder mot att få till stånd bebyggelse för enskild 
användning (bostad). 

Den situation som kan uppstå är att det vid genomförandet blir oklarheter 
kring inom vilka markområdet inom användningsområdet som kommunenens 
rättigheter och skyldigheter till inlösen gäller. Om kommunen gör bedömningen 
att problemet eller risken med detta är liten eller ingen, bör dessa konsekvenser 
redovisas i planbeskrivningen.
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Kommentar

Risken för att kommunen tvingas att lösa in mark beaktas och beskrivs 
i genomförandebeskrivningen under rubriken Ekonomi. Kommunen har 
beaktat rättigheterna och skyldigheterna att lösa in kvartersmark för annat 
än enskilt bebyggande, det vill säga kvartersmark för allmänt ändamål. Om 
mark enligt en detaljplan ska användas för annat än enskilt byggande, är 
kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in marken enligt 14 
kap. 14 § PBL. Kommunen har även enligt 6 kap. 13 § PBL rätt att i vissa 
fall lösa in kvartersmark för allmänt ändamål. Att någon av dessa situationer 
skulle aktualiseras i denna detaljplan bedöms som mindre trolig. Föreslagen 
användning i detaljplanen har anpassats efter byggherrens, fastighetsägarnas 
och befintliga privata verksamheters behov och önskemål. Det finns inte 
heller något känt kommunalt intresse av att bedriva någon verksamhet inom 
planområdet. 

Uppdelning av Hälsan 2 till nya fastigheter inom kvartersmarken skulle kunna 
försvåras av att mark är planlagd både för enskilt och allmänt ändamål. 
Kommunen är medveten om detta och bedömer risken acceptabel eftersom 
tanken inte är att göra några förändringar av fastighetsindelningen inom 
kvartersmarken. 

2. Jönköpings läns museum

Länsmuseet har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till ny detaljplan 
för kv. Hälsan 2 m.fl. enligt granskningshandling 2. Länsmuseet har efter att ha 
tagit del av översända handlingar följande att anföra: 

Länsmuseet yttrade sig över det tidigare detaljplaneförslaget i november 2018 
och noterar att det skissade ”Science Towers” i det nya förslaget har genom 
att brytas upp i flera byggnadskroppar fått en något smäckrare och mindre 
spektakulär utformning och därmed inte blir fullt lika dominant i stadsrummet. 
Men museet konstaterar samtidigt att flera av de synpunkter som vi då 
framförde fortfarande är relevanta. Det är positivt att den kulturhistoriskt 
värdefulla flygelbyggnaden fortsatt avses få ett gott skydd med rivningsförbud 
och särskilda skyddsbestämmelser. 

Förslaget innebär alltjämt en kraftig ökad exploatering i ett område som redan 
tidigare är förhållandevis hårt exploaterat. Den för ett år sedan föreslagna 
detaljplanen har delats i två, varav den del som avser Hälsan 5 har antagits 
i stadsbyggnadsnämnden tidigare under hösten, i den tillåts byggnation upp 
till 14-våningars höjd. I den nu aktuella planen för kvarteret Hälsan 2 föreslås 
byggnation i ytterligare ett våningsplan. Skalan i dessa båda detaljplaner är 
i en helt annan dimension än den befintliga bebyggelsen. Dessa byggnader i 
de föreslagna volymerna blir artfrämmande i sin omgivning. Avvikelsen görs i 
underlaget till en poäng genom att referera till stadsbyggnadsmässiga skäl med 
förstärkta stråk och märkesbyggnader. Ett stråk som mest är en snirklig snitslad 
bana genom andra byggnadskroppar än en tydlig axel från stationen till det nya 
så kallade landmärket. Och med ett nästan lika högt hus precis bredvid, vad 
indikerar att den ena är en märkesbyggnad och inte den andra? Om man väljer 
att gå vidare med förslaget vill vi betona vikten av arkitektonisk gestaltning, 
omsorg om detaljer och kvalité i utförande och genomförande. 
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Länsmuseet ställer sig fortsatt kritisk till detaljplanen vad gäller föreslagna 
höjder även om den skisserade gestaltningen nu är mera nedtonad. En då här 
storskalig exploatering riskerar att bli normgivande och kan därmed på sikt 
äventyra hela stadsbilden och stadens horisont. Länsmuseet menar att det 
krävs en långsiktig helhetssyn på Jönköpings stadslandskap och dess siluett 
samt en större varsamhet och hänsynstagande vid exploateringar inom stadens 
historiska kärna. Behovet av någon form av en reglerande byggnadsordning, 
med övergripande strategier för stadens gestaltning är tydligt. 

Kommentar

Innerstaden i Jönköping präglas av en homogen kvartersstad i måttlig skala 
med stora kvalitéer. Sjukhusområdet har historiskt brutit av mot skalan med 
en mer brokig bebyggelsestruktur avseende byggnadsplacering och höjd. 
Planförslaget prövar ett nytt landmärke som bryter av mot skalan av en tydlig 
stadsbyggnadsmässig anledning. Planförslaget innebär att en ny mötesplats 
skapas i innerstaden och är en markering av högskolans läge i staden. 
Planförslaget bidrar även till att förstärka stråket mellan resecentrum och 
högskolan. Den förlängda detaljplaneprocessen med två granskningstillfällen 
har valts för att kvalitetssäkra projektet avseende arkitekttonisk gestaltning och 
utförande. 

Stadsbyggnadskontoret instämmer i att det är viktigt med en samlad strategi 
för utveckling av innerstaden och placering av höga byggnader. Det bör 
fortsatt råda en restriktivitet gällande höga hus i innerstaden. I kommande 
detaljplanearbeten där frågan aktualiseras kommer det fortsatt strategiskt 
arbetas med innerstadens skala.  

3. 

Vi noterar tacksamt att man i det nya förslaget för byggnation på Hälsan 2 tar 
hänsyn till boende i Hälsan 1. 

Breddning av Lasarettsgatan 
Det är bra med föreslagen breddning av Lasarettsgatan förbi garagenedfarten 
och placeringen av lägre byggnader utefter Lasarettsgatan. Vi anser att den 
behöver breddas ytterligare och ifrågasätter starkt idén att göra den delen av 
Lasarettsgatan till en bilgata för avfall- och godstransporter. 

Eftersom man betonar samspel med befintlig byggnation vill vi påpeka att 
den tidigare högskolebyggnaden mot Barnarpsgatan av arkitektkontoret 
planerades som en fortsättning av Lasarettsgatan in i högskoleområdet. 
Högskolan för lärande och kommunikation är en arkitektonisk pärla som borde 
kulturminnesmärkas. Tyvärr fungerar inte öppenheten i den verksamheten och 
numera är stora ytor avstängda med låsta järngaller något att beakta när man 
planerar ”gångstråk” genom byggnader. 

Nu presenteras en dålig efterapning med ”gångstråk genom tre kvarter” där man 
gör Lasarettsgatan till en bakgård för avfalls och godstransporter. Låt den delen 
av Lasarettsgatan förbli ett gång och cykelstråk, och bredda gatan ytterligare då 
den är tungt trafikerad av gående och cyklister. Gör gärna mätningar av gång- 
och cykeltrafiken under olika tider. 
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Ur trafiksäkerhetssynpunkt blir biltrafik på den sträckan en direkt trafikfara 
med cyklande och gående studenter på väg till föreläsningar i sista minuten. 
Finns det någon undersökning av hur studenter tar sig till högskolan? Hur man 
tex tar sig från resecentrum  och busshållplatser på Klostergatan och Västra 
Torget, hur man tar sig fram med cykel? 

Garagenedfart och avfall- och godstransporter
Det är också bra att nerfarten till det nya garaget blir från Gjuterigatan med 
tanke på trafiken på Barnarpsgatan, med vändplan framför högskolans entré, 
garagenedfart till högskolan och garagenedfart till Hälsan 1. 

Avfalls- och godstransporter kan med fördel samordnas med garage och 
garagenedfart från Gjuterigatan. Barnarpsgatan klarar inte mer trafik och den 
delen av Lasarettsgatan bör bevaras som gång- och cykelväg. 

Angående samspel med befintlig bebyggelse
Vy från Munksjöbron. Rent estetiskt så borde ”tornhöjden” inte överstiga den 
högsta byggnaden på handelshögskolans utsmyckad med Prinsessan Tuvstarrs 
hår. Det behövs inget nytt riktmärke i form av ett torn. Det enda man ser när 
man åker över bron är Högskolans byggnader. 

Restaurang
Varför skriver man om restaurang när det beslutet tas först i bygglovet? Det 
finns redan 6 restauranger/caféer på högskoleområdet. Dessutom ytterligare 
inom 5-10 minuters gångavstånd. Ta bort ”gångstråket genom 3 kvarter” 
och den nya restaurangen och använd ytorna till Science parks behov för sina 
aktiviteter. 

Kommentar

Breddningen av Lasarettsgatan som möjliggörs innebär bättre framkomlighet. 
Ytterligare breddning eller omlokalisering av befintlig garagenedfart skulle 
vara positivt för framkomligheten för gång- och cykel men är inte möjliga 
lösningar utifrån markägoförhållanden. Stadsbyggnadskontoret bedömer att 
begränsad trafik såsom avfalls- och godstransporter medför en acceptabel 
framkomlighet för fotgängare och cyklister. Gällande byggrätten i höjdled anser 
stadsbyggnadskontoret att byggrätten är motiverad på aktuell plats. 

Planbeskrivningen anger att en restaurang kan inrymmas med anledningen av 
markanvändningsbestämmelsen C, centrum, möjliggör det. Byggaktören har 
planer på att inrymma restaurang i bottenplan. 

4. Vänsterpartiet i Jönköping

Sammanfattning
Vänsterpartiet avstyrker föreliggande förslag till detaljplan. 

• Skälen förkortat: för tätt, för högt, socialt och ekologiskt skadande, invasivt.

• Vi noterar att planens motiveringar inte håller.

• Förslaget bryter mot grundläggande principer för god stadsbyggnad. 
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Grundsyn

Om städer

Vad är en stad? Framför allt är en stad en plats för möten och en arbetsfördelad 
mångfald av aktiviteter. Den är också hembygd för många människor, och måste 
därför byggas så att den blir attraktiv och resilient, både ekologiskt och socialt. 
Historiskt har staden alltid varit hälsofarlig. Den har också alltid exploaterat 
det omgivande jordbrukslandskapet.

Önskvärd utveckling

Detta är inte hållbart, och i våra dagar pågår därför en utveckling av 
stadsbegreppet, av vår förståelse av vad den goda staden måste vara. Denna 
utveckling är global men bara styckevis inledd.

Den goda staden

Den goda staden beaktar behovet av samverkan mellan stad och land. Det gäller 
resursförsörjning, miljövarsamhet, ekosystemtjänster, friluftsliv m.m.

Den goda staden tar ett större eget ansvar för livsmedelsförsörjningen genom 
(bl.a.) aquaponisk och hydroponisk stadsodling. Därmed kompletteras 
landsbygdens viktiga basproduktion.

Den goda staden är grön: parker, grönstråk och gemensam mark har sin skäliga 
andel.

Den goda staden eftersträvar en cirkulär ekonomi, bl.a genom resurssnålt 
byggande och egen energiproduktion (solceller exv.)

Den goda staden domineras av gåfarts-kommunikationer, normalt i attraktiva 
grönstråk. Den yt- och resurskrävande bilismen är hållen kort. I stället dominerar 
gemensamma kommunikationer av hög kvalitet och komfort.

Den goda staden gynnar människors möten, bl.a genom ljus och luft, attraktiva 
gaturum för flanerande, mötesplatser.

Den goda staden är lagom tät. Detta är viktigt: Bilstaden utmärks av stora ytor 
till bilen och alltför lite grönstråk, parker och gemensam platsmark. Det blir 
trångt för människor, grönska, ljus och luft.

Den goda staden är byggd i en måttfull skala. Människan är alltings mått, och 
utgör ett dimensionerande kriterium på hur tätt och hur högt staden byggs.

Den goda staden är en variationsrik och upplevelserik blandstad. Här möts 
människor, åldrar, samhällsaktiviteter och den medlevande biosfären i den nära 
skalan. 

Den goda staden beaktar både den ekologiska och den sociala dimensionen. 
Den är resilient. 
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Våra synpunkter på förslaget

Vi avstyrker nybyggnaden i dess föreslagna form

Byggnaden blir för hög och kommer för tätt inpå det kulturhistoriskt värdefulla 
huset i nordöst. Skalan bryter alltför mycket mot den befintliga bebyggelsen på 
väster.

Hushöjden skapar skuggeffekter som inte är godtagbara. Höjden krymper 
dessutom människors jagbild. Vi får en hårdare maktstad, i stället för en 
mänskligare mötesstad. Den föreslagna torggatan mellan Science Park och den 
nya byggnaden kommer att ligga i permanent skugga, sommar som vinter, och 
blir därför ingen attraktiv utevistelseplats.

Vi anser att alla nya byggnader måste miljöoptimeras

En detaljplan behöver inte föreskriva något om byggnadernas utformning men 
i rådande klimatkris är det högst oansvarigt att inte kräva att nya byggnader 
ska vara energieffektiva och byggas av klimatsmart material, exempelvis trä. 
Byggnaderna måste också redan i planeringsskedet utformas och orienteras på 
ett sådant sätt att de blir möjliga att förse med solceller.

Förslaget om ett nytt gångstråk mellan Resecentrum och JU-området är bra. 

Denna del bör utvecklas

Försöken med att göra norra delen av Trädgårdsgatan till en sommargågata har 
varit en stor framgång. Att permanenta detta till hela året och förlänga den till 
Science Park är en god utveckling.

Dock måste då den södra delen av Trädgårdsgatan transformeras: bilar och 
parkeringar måste bort, gång/cykel och grönt in. Bottendelen av fasaderna 
måste utvecklas för att knyta an bättre till gaturummet. Och en välkomnande 
portal anläggas i Science Park.

Argumenten för den höga exploateringen håller inte

Förtätning och hållbarhet

Ett anfört argument är att förtätning är ”positivt ur hållbarhetsperspektiv”. 
Detta är direkt vilseledande, då det mörkar med frågan om ”hur tätt?” När blir 
det övertätt? Trångt? Svaret är: Här.

Vidare duckar man här för det faktum att central mark är absolut knapp. Det 
finns enligt vår mening inte längre mark kvar i centrum. Att envist fortsätta med 
central nyexploatering leder bara till en gradvist allt sämre stadsmiljö.

Vad är det mest ont om i centrum? Parkmark och allmän platsmark. Vad är 
det näst mest ont om? Gåfartsmark/grönstråk. Vad dominerar? Trafikmark/
bilmark. Och hus. (i området av borgkaraktär eller massiva i sig.)

När högskolan byggde en ny administrationsbyggnad togs delar av en tidigare 
öppen yta i anspråk. Detta är en del av en trend. Att beröva oss allmän platsyta/
grönyta. Lungor. Rymd och ljus. I området finns i dag bara den tunna och lilla 
Lasarettsparken att tillgå.
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Landmärken

Det här argumentet känns konstlat: vilka behöver ett nytt landmärke i 
Jönköping? De 98% som vistas här dagligen och redan kan sin stad? De 99% 
av våra besökare som bara tar upp mobilen för att navigera rätt? Eller den 
procent av en procent av en procent som inte ens hittar i en stad med tre sjöar 
som landmärken?

I stället, några exempel

Mål att uppfylla

Vi bygger inte främst hus; vi gestaltar en stad. Helheten, samspelet mellan de 
olika delarna är viktigt.

I den här delen av Jönköping finns en historisk karaktär och en måttfull skala 
men den nära miljön (hälsan 1) har byggts massivt, med slutna huskroppar. 
Allmän platsmark har krympts. Den enda parken nära – Lasarettsparken – är 
liten och tanig. I området finns en förskola som skulle må väl av mer parkmark, 
då den gård den förfogar över är del av hyresgästers yta dessutom. Den är liten 
och sliten. Högskolan är en viktig tillkommen institution. Dess attraktivitet 
skulle höjas av mer grönmark/mötesmark.

Ett stadskvalitets optimerat alternativ – vinterträdgården

Låt oss föreställa oss en annan, grön markanvändning av den här gråmarken. Vi 
tänker oss en park/ vinterträdgård. Glas. Måttfull skala. Grönska och blommor. 
En servering. En liten lekplats.

Den skulle ge studenter en grön oas nära högskolan. Den skulle kunna vara 
ett utflyktsmål nära förskolan. Den skulle passeras av det tänkta gångstråket 
från Resecentrum. Och de många äldre i området skulle ha en plats att ta 
rullatorn till för en stunds rofylldhet. En vinterträdgård skulle vara varmare än 
vinterstormen utanför och svalare än värmeböljans pressande hetta. Precis vad 
som kommer att behövas alltmer i extremvädrets tid. 

Detta är bara exempel, men vi vill med dem betona betydelsen av stadsbyggnad, 
inte blott och bart husbyggnad.

Kommentar

Planförslaget innebär att en hårdgjord parkeringsyta tas i anspråk för ny 
bebyggelse och innebär således inte att grönyta tas i anspråk. Förtätning 
i befintliga struktur är alltid en avvägning mellan olika intressen och 
stadsbyggnadskontoret anser att byggrätten är motiverad på aktuell plats. 
Utgångspunkten har varit att skalan i gaturummet ska motsvara omgivande 
kvarter och de högre partierna uppförs med indrag från gata. Landmärken 
fyller inte enbart funktionen att underlätta navigering i stadslandskapet utan 
ger också staden identitet. 

I en detaljplan får kommunen endast reglera det som har stöd i PBL. När det 
gäller krav på byggnadsverks tekniska egenskaper får kommunen inte reglera 
mer än vad som följer av 4 kap 12 och 16 §§ PBL. Dessa regler handlar om 
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bestämmelser om skydd mot störningar, utformning och utförande och får 
användas endast för att säkerställa markens lämplighet för det som planeras. 
Krav som går utöver det är inte tillåtna och får därför inte ställas av kommunen. 
I normalfallet regleras byggnadstekniska krav i BBR. I detaljplanen föreskrivs 
därför inte utformningsbestämmelser som reglerar typ av fasadmaterial eller 
solceller på fasaden.

5.  

Synpunkter på detaljplan för Hälsan 2 m.fl. Diarienummer: Stbn/2015:47

Jag ifrågasätter starkt förslaget till byggnation på Hälsan 2 m.fl. Jag har 
tidigare haft synpunkter på föreslagen byggnation och mina synpunkter 
kvarstår trots de förändringar som har gjorts. Jag reagerar framför allt kraftigt 
på den mer eller mindre obefintliga hänsyn som i förslaget tas till de boende 
som får denna byggnad som närmaste granne. Bara i kvarteret Hälsan finns 
det 220 lägenheter där hundratals personer bott sen början av 1990-talet. 
Den påverkan byggnationen kommer att ha på de boende i kvarteret Hälsan 
och omkringliggande bostadshus omnämns i princip bara i ett par rader i 
hela planbeskrivningen och då konstaterar man att ”utsikten för de boende 
på omkringliggande fastigheter förändras”. En skuggstudie har tagits fram där 
man framför allt studerat påverkan på kvarteret Hallonet. Någon skuggstudie 
för lägenheterna i kvarteret Hälsan anses inte behövas! Att detta inte görs anser 
jag är helt fel då kvarteret Hälsans lägenheter definitivt kommer att påverkas 
av att få denna jättebyggnad som närmaste granne. Inte heller finns det någon 
studie på hur mycket dagsljusinsläppet kommer att minska när man bygger en 
stor koloss ett tiotal meter framför lägenheterna. Att dagsljusinsläppet kommer 
att minska rejält torde vara självklart om man bygger en så stor byggnad 
rakt framför nuvarande bostadsbebyggelse. Jag ifrågasätter också hur denna 
byggnation som kommer att försämra levnadskvaliteten för oss som bor i 
närheten kommer att främja ett levande gaturum som man skriver om i planen. 
För mig är det bästa sättet att skapa ett levande gaturum att ha människor som 
bor och trivs på platsen. 

Boendeperspektivet saknas helt i planen däremot beskrivs det på ett antal ställen 
hur ”förtätning är positivt ur ett stadsbyggnadsperspektiv avseende hållbarhet 
och markresursutnyttjande”. Jag kräver att man i planen för Hälsan 2 m.fl tar 
en större hänsyn till de boende och vår miljö och inte bara skriver om levande 
gaturum, märkesbyggnader, förtätningar osv. Det är ju faktiskt vi som bor i 
staden som är staden och gör den till vad den är och om stadsmiljön försämras 
så människor inte trivs och vill bo i staden spelar det nog ingen roll hur många 
”smäckra märkesbyggnader” som byggs!

I den förra planen skrevs om hur det skulle skapas ytor tillgängliga för 
allmänheten där man tex skulle kunna skapa en konsthall, hur allmänheten 
skulle få tillträde till tornen mm. Detta är borta nu men istället lyfter man fram 
behovet av ett centralt konferenscenter. Vilka analyser har gjorts för att komma 
fram till detta behov? Om det nu är så att det finns ett stort behov av ett centralt 
konferenscenter så undrar jag om byggande av lokaler för ett dylikt center kan 
anses vara en kommunal kärnverksamhet och något som kommunen skall ägna 
sig åt? Särskilt inte om detta sker på bekostnad av en försämrad boendemiljö 
för kommuninvånare i centrum. 
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Jag kan inte heller se att kommunen följer sina egna kriterier som är betydelsefulla 
att uppfylla vid uppförande av höga hus i centrala Jönköping. 

Det ska finnas en stadsbyggnadsmässig tanke med nya höga byggnaders 
placering i staden. I planen skrivs mycket om att det ska vara en märkesbyggnad 
för högskolan, finns verkligen detta behov? Vet inte folk att högskolan finns 
utan att man bygger ett höghus? Om högskolan absolut behöver synliggöras på 
detta märkliga sätt så undrar jag då varför inte denna märkesbyggnad byggs på 
det egentliga högskoleområdet. Det känns ju betydligt naturligare om det nu är 
så att högskolan skall synliggöras samtidigt som ett bygge där, exempelvis på 
parkeringen nedanför Hälsohögskolan, inte skulle påverka befintliga bostäder 
överhuvudtaget. 

För högre byggnadsdelar synliga från långt håll ska en smäckerhet eftersträvas. 
Jag vet inte hur Stadsbyggnadsnämnden definierar smäckerhet men det verkar 
absolut inte som att Stadsbyggnadsnämnden har samma definition som gemene 
man har för dessa kolosser till torn kan omöjligt sägas vara smäckra! De 
påminner ju mer om de Legobyggen min son ägnade sig åt när han var barn och 
det var inga smäckra konstruktioner han skapade då. Jag kan inte för mitt liv se 
smäckerheten i tornen på de bilder som har tagits fram, snarare är det ju riktiga 
kolosser, fyrkantiga klumpar som är så långt från smäckra man kan komma! 

Jag motsätter mig också den föreslagna byggnadshöjden då denna absolut 
inte passar in i nuvarande byggnadsmiljö och på ett minst sagt markant sätt 
avviker från omkringliggande byggnadshöjder. Överhuvudtaget så saknar jag 
liksom i tidigare förslag en anpassning till befintlig miljö så att byggnaderna 
på ett fint sätt skall passa in i nuvarande miljö. Ett bra exempel på anpassning 
till befintliga byggnader är högskolans nybygge på Barnarpsgatan. Tittar man 
på de bilder som tagits fram till detta planförslag saknas dock anpassning 
till befintliga byggnader fullständigt. Bilden som visar vyn från korsningen 
Gjuterigatan-Barnarpsgatan borde egentligen räcka att se för att se orimligheten 
i detta förslag. Det ser ju helt absurt ut med den kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaden i förgrunden och sen tornar fyrkantiga jättekolosser upp sig bakom 
den. Är detta anpassning till befintlig bebyggelse? Även här är det ju aningen 
svårt att se den omtalade ”smäckerheten” i tornen. 

Med förhoppningar om att även i framtiden få bo i en levande och trivsam 
stadsmiljö i Jönköpings centrum!

Kommentar

Skuggstudien som har tagits fram visar att bostäderna inom kvarter Hälsan  
inte skuggas av föreslagen byggrätt. Förtätning i befintliga struktur är alltid 
en avvägning mellan olika intressen och stadsbyggnadskontoret anser att 
byggrätten är motiverad på aktuell plats. Utgångspunkten har varit att skalan 
i gaturummet ska motsvara omgivande kvarter och de högre partierna uppförs 
med indrag från gata.  
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Sammanfattning
Följande revideringar har gjorts efter det andra granskningsskedet och är att 
betrakta som mindre ändringar:

- Frågan om skyldigheter och rättigheter gällande inlösen av mark beskrivs 
under avsnittet Ekonomi i genomförandebeskrivningen. 

- Användningsområdet för parkering under mark under allmän platsmark 
GATA har minskats till följd av att byggaktören inte är i behov av hela ytan. 

Inga synpunkter har inkommit på konsekvensbeskrivningen som medför att 
kommunens ställningstagande om att det inte föreligger någon betydande 
miljöpåverkan bör omprövas i den mening som miljöbalken åsyftar.

STADSBYGGNADSKONTORET

Liselott Johansson   Hanna Levin     
Planchef    Planarkitekt 


	Granskningsutlåtande
	Hur samrådet har bedrivits
	Hur granskningen har bedrivits
	Inkomna skrivelser
	Inkomna yttranden med kommentarer



