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Bakgrund 
Jönköpings kommun ökar befolkningsmässigt med cirka 1500–2000 invånare per år. En ökad 
befolkning stärker Jönköping som regionalt centrum samtidigt som det ställer krav på 
kommunens beredskap att på ett hållbart sätt planera för exempelvis bostäder, transporter, skola, 
vård och omsorg. År 2011 antog kommunfullmäktige Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare. 
Utbyggnadsstrategin hade som uppgift att utreda hur kommunen skulle kunna växa till 150 000 
invånare på ett hållbart sätt. Befolkningstillväxten har varit högre än vad som tidigare 
förutspåddes och Jönköpings kommun beräknas nå 150 000 invånare i mitten av 2020-talet. En 
stor befolkningstillväxt kräver medvetna strategier om mark- och vattenanvändning, en god 
markberedskap för nya bostäder och verksamheter samt en långsiktig plan för 
infrastruktursatsningar och trafiksystem. Vi behöver beredskap inför framtiden för att kunna 
medverka aktivt i utvecklingen och på ett strukturerat sätt möta aktuell och framtida efterfrågan 
på bostäder, service och infrastruktur. Det finns nu ett behov av att ta fram en ny 
utbyggnadsstrategi/översiktsplan med sikte på 200 000 invånare i kommunen som har ett 
tidsperspektiv mot år 2050. 200 000 invånare innebär ett behov av att det tillkommer ungefär 25 
000 bostäder och 27 500 arbetsplatser. Utbyggnadsstrategin är uppdelad i två etapper. 
Utbyggnadsstrategin etapp 1 är en fördjupning av kommunens översiktsplan och kommer 
tillsammans med etapp 2 utgöra en ny översiktsplan som ersätter den kommunomfattande 
översiktsplanen. Utbyggnadsstrategin etapp 1 omfattar Jönköping, Huskvarna, Tenhult, 
Barnarp, Bankeryd och Tabergsådalen.  

Genom översiktsplaner planeras kommunens mark- och vattenanvändning på översiktlig nivå. 
Alla kommuner ska enligt PBL ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. 

Utbyggnadsstrategins möjligheter och begränsningar 
Utbyggnadsstrategin som är en översiktsplan har en bred ansats men syftar främst till att 
redogöra för kommunens framtida mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen är viktig som 
övergripande planeringsinstrument och underlag för hela kommunen men många frågor måste 
redas ut i senare skeden. Det finns många synpunkter som framförs som är väsentliga men som 
berör aspekter som inte kan behandlas i en översiktsplan. Den generella bedömningen utifrån 
samrådet är att det behövs ett fortsatt arbete efter översiktsplanens antagande. Det behövs också 
en prioriteringsordning av när de olika områdena planeras att byggas ut. Detta beskrivs närmare 
i ett nytt avsnitt i granskningshandlingen, kallad Planens genomförande. 

Samrådsprocessen 
Utbyggnadsstrategin har under tiden 14 april- 24 juni 2021 varit ute på samråd. Under samrådet 
har planen funnits tillgänglig på kommunens webbsida samt i granskningsplatsen på Juneporten. 
Annonser? Den 14 april hölls en presskonferens och den 11 maj hölls ett digitalt samrådsmöte. 
Samrådet har annonserats i JP, j-nytt och i sociala medier. Inbjudan till samråd och länk till 
samrådshandlingar har skickats till nämnder, politiska partier, grannkommuner, regionen, 
länsstyrelsen och berörda föreningar. Under samrådet har nästan 200 skrivelser inkommit till 
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kommunen. För att bättre nå ut till gruppen barn och unga har kommunens representanter under 
samrådet träffat elever från tre olika högstadieskolor i Bankeryd, Jönköping och Huskvarna för 
att ta del av deras tankar om hur deras respektive orter bör utvecklas i framtiden.  

Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Elever i högstadiets synpunkter 
Elevråden på Junedalsskolan i Jönköping, Alfred Dahlinskolan i Huskvarna och Attarpsskolan i 
Bankeryd deltog under våren i en elevdialog om kommunens utbyggnadsstrategi för 200 000 
invånare. Elevrådsrepresentanterna var inför dialogerna instruerade att inhämta synpunkter från 
sina klasskamrater. Nedan redovisas de svar som kom in i dialogen. 

Vad tycker du är bra i det område där du bor? 
De deltagande elevråden fick utifrån vad de kommit fram till i sina klasser svara på frågan vad 
som är bra i de områden där de bor. På Junedalsskolan var kompisar och att det är tryggt det 
som flest tyckte var bra. På Attarpsskolan var trygghet, aktiviteter och nära till allt det som flest 
tyckte var bra. I Huskvarna tyckte eleverna att fritidsgård, bibliotek och naturområden var 
viktigt. 
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Bilden visar vad eleverna på högstadierna tycker är bra i de områden som de bor med det som 
flest svarade överst. 
 
Vad är dåligt i det område där du bor? 
På Junedalsskolan svarade eleverna att för lite att göra och otrygghet var det som var dåligt med 
det område där de bor. Otryggheten var bland annat kopplad till Friardalen. Även på 
Attarpsskolan upplever eleverna för lite att göra och otrygghet samt hade synpunkter på saker i 
skolan som de inte tyckte var bra. Centrum i Bankeryd och Juneporten var ställen som 
upplevdes som otrygga. På Alfred Dahlin var otrygghet den fråga som flest tyckte var dålig med 
området där de bor. Även här pekades Juneporten ut men även Öxnehaga och Esplanaden. 
Ungdomarna önskade mer belysning och fler ordningsvakter/poliser. 

 
Bilden visar vad eleverna på högstadierna tycker är dåligt i de områden som de bor med det 
som flest svarade överst. 
 
Vad är viktigt för dig när Jönköping växer? 
Elevråden svarade också efter dialog med sina klasser på frågan om vad som är viktigt när 
Jönköping växer. På Junedalsskolan var en vanlig synpunkt att det var viktigt att värna om 
parker och natur.  Flera klasser ville också satsa mer på Jönköpings stadskärna och ha fler 
affärer och restauranger samt bättre kollektivtrafik. Bland klasserna på Attarpsskolan var också 
den absolut viktigaste frågan att bevara natur och parker. Eleverna på Alfred Dahlinskolan gav 
framförallt uttryck för att fler mötesplatser och fler fritidsgårdar var en viktig fråga för dem.  
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Bilden visar vad eleverna på högstadierna tycker är viktigt när Jönköping växer, med det som 
flest svarade överst. 

Skriftliga synpunkter 
Totalt har knappt 200 skriftliga yttranden inkommit i många fall står dock många personer eller 
en organisation bakom yttrandena. Privatpersoner, fastighetsägare, föreningar, partier, nämnder, 
kommunala bolag, myndigheter har lämnat in yttranden. När det gäller privatpersoner är de 
flesta yttranden kopplade till synpunkter på förändringar av en särskild plats. Nedan följer en 
kort sammanfattning av de synpunkter som kommit in samt en redogörelse för de ändringar som 
kommunen gör mellan samråd och granskning. Synpunkterna som kommit in finns att läsa i sin 
helhet längre bak i dokumentet.  

Några av de synpunkter som kommit in rör läsbarheten av dokumentet till exempel att man har 
tyckte att framför allt de digitala kartorna är svårlästa.  

Ett stort antal synpunkter har kommit in gällande att kommunen föreslår att Kättilstorps 
golfbana ska tas i anspråk för bebyggelse. Synpunkter har inkommit från både golfklubben, 
politiska partier och ett stort antal medborgare och lyfter både områdets betydelse som golfbana 
och områdets rekreationsvärden för övrigt. Även när det gäller andra mindre grönområden som 
föreslås tas i anspråk för ny bebyggelse har framförallt närboende lämnat synpunkter.  

Ett stort antal synpunkter har också kommit in när det gäller Karlavägen. Närboende är oroliga 
för den ökande trafiken samt buller och luftföroreningar som följer med den.  

Flera remissinstanser ifrågasätter att vi klarar målsättningen att inte öka biltrafiken. Den 
trafikstrategi som ska visa hur kommunen ska göra för att klara målsättningen kommer att tas 
fram först efter att översiktsplanen antagits. En del synpunkter har rört den statliga 
infrastrukturen tillexempel nya stambanor och ett nytt stationsläge. I dessa frågor gör 
kommunen sin inställning synlig i översiktsplanen men det är frågor som vi slutligen inte 
bestämmer över. 
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Flera samrådsyttranden ifrågasätter några av de områden som utgör jordbruksmark som föreslås 
exploateras. I yttranden lyfts vikten av att bevara jordbruksmarken långsiktigt. I några yttranden 
föreslås istället ytterligare områden som är jordbruksmark tas i anspråk för byggnation.  

Flera remissinstanser lyfter mot bakgrund av den stora omfattningen av ny bebyggelse som 
föreslås i utbyggnadsstrategin behovet av att redovisa en etappindelning. Olika förslag lyfts 
också som handlar om en ny tätort antingen i anslutning till Barnarp eller mellan Barnarp och 
Tenhult. I några samrådsyttranden lyfts önskemål om att utveckla kapitlet om social hållbarhet 
bland annat när det gäller folkhälsa, jämställdhet och barnperspektiv.  

Önskemål om en del förtydliganden har också inkommit, till exempel hur den tekniska 
infrastrukturen är dimensionerad i förhållande till 200 000 invånare. Länsstyrelsen lämnar flera 
synpunkter om behovet av förtydliganden bland annat gällande kulturmiljöintressen, 
riksintresse, strandskydd och miljökvalitetsnormer för vatten.  

Översiktlig beskrivning av genomförda 
ändringar och kompletteringar 
Utifrån de samrådssynpunkter som inkommit har ett antal ändringar i översiktsplanen gjorts 
inför granskningen. I samband med granskningen finns det återigen möjlighet att komma med 
synpunkter på kommunens förslag. 
 
När de gäller de digitala kartor som är en del av översiktsplanen har inga stora förändringar 
gjorts i vilka områden som föreslås få ändrad markanvändning. Några mindre områden som 
tidigare föreslogs exploateras har utifrån de synpunkter som kommit in tagits bort och några 
enstaka områden har tillkommit. På det stora hela motsvarar dock den föreslagna 
markanvändningen i granskningen den i samrådet. Förändringar har däremot gjorts i de digitala 
kartorna för att dessa ska bli lättare att förstå. Ett antal nya kartskikt har lagts till i kartan 
riksintressen och andra värden för att ge en bättre samlad bild av det planeringsunderlag som 
ligger till grund för översiktsplanen. Till varje objekt i kartan finns också så kallat attributdata 
kopplat som kommer upp när man klickar på objektet. Mycket uppdateringar har skett av 
attributdatat så att mer information finns där bland annat för att möta länsstyrelsens synpunkter. 
Kartan har uppdaterats med en utbyggnadsordning så att det till granskningen framgår när olika 
områden ska byggas ut. För de första tio åren i utbyggnadsordningen har framförallt redan tagna 
beslut varit det som varit styrande. För utbyggnaden därefter har en bedömning av hur väl olika 
områden medverkar till ett hållbart samhällsbyggande varit en utgångspunkt. Av 
utbyggnadsordningen framgår också att till exempel Kättilstorps golfbana kommer att bebyggas 
sent i utbyggnadsstrategins tidsperiod. 
 
Önskemålen om vilka frågor som översiktsplanen ska behandla och hur djupgående är ofta 
många. Samtidigt finns ett behov av att en översiktsplan ska vara någorlunda överblickbar och 
lättläst. Av den anledningen är det en ambition att hålla texten så kort som möjligt och 
fokuserad mot mark- och vattenanvändningsfrågorna. Ett antal förtydliganden samt mindre 
kompletteringar har dock gjorts av texten och vissa kapitel har fördjupats. Kapitlet om social 
hållbarhet har kompletterats med en del gällande folkhälsa och i övrigt förtydligats på några 
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punkter. Kapitlet jordbruksmark har uppdaterats så att skälen för att ianspråkta jordbruksmark 
tydligare framgår. Avsnittet om jord och skred har omarbetats bland annat utifrån de helt nya 
utredningar som SGI har gjort. Kapitlet om genomförande och avsnittet om indikatorer har 
också omarbetats så att det blir tydligare hur uppföljningen av översiktsplanen ska gå till.  
 
Hållbarhetsbedömningen har uppdaterats framförallt med en bedömning av hållbarheten i den 
utbyggnadsordning som kommunen nu föreslår. Hållbarhetsbedömningen bygger på att 
kommunen klarar målsättningen om att biltrafiken inte ska öka. Det kommer att krävas ett aktivt 
arbete från kommunen när det gäller att göra det attraktivt att välja andra transportmedel för att 
nå denna målsättning.  
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Skriftliga synpunkter 
Nedan redovisas de synpunkter som kommit in i fulltext. Kommunens kommentarer redovisas i 
indragna i kursiv text. 
 

Myndigheter och organisationer 
 
Stadsbyggnadsnämnden 
Några frågor kan behöva förtydligas inför granskningen:  

Planeringsstrategier – stadsbyggnadsprinciper 
Dessa bör ses som ambitioner som i möjligaste mån bör uppfyllas. På den enskilda platsen, i 
samband med detaljplaneringen, måste man kunna ta hänsyn till de specifika förutsättningar just 
där.  

Kommunen kommentarer: Stadsbyggnadsprinciperna är ambitioner. Texten i 
planbeskrivningen förtydligas så att det tydligare framgår. 

Bullerproblem  
Flera områden utmed trafikerade vägar är utpekade som förtätningsområden. Det kan dock bli 
svårt att klara bullerkrav om områdena är alltför smala. Det kan också bli nödvändigt att, istället 
för blandad bebyggelse, bara ha flerbostadshus som skyddar mot buller.  

Kommunen kommentarer: Bullersituationen behöver utredas närmare i efterföljande 
detaljplaner. En blandad bebyggelse bör inte tolkas som enbart villor och flerfamiljshus 
utan kan även vara blandning av verksamheter och bostäder vilket kan vara möjligt att 
uppnå i dessa lägen. 

Genomförandet  
Eftersom Utbyggnadsstrategin ska leva under lång tid är det viktigt att ha en genomtänkt 
strategi för genomförandet. Det är nödvändigt att fokusera på några stora omvandlingsområden, 
varav ramprogramsområdet måste ha fortsatt högsta prioritet. Det kommer inte att vara möjligt, 
eller resurseffektiv, att driva flera stora omvandlingsprojekt parallellt då det skulle kräva en helt 
annan organisation hos alla inblandade parter 

Kommunen kommentarer: En tydlig beskrivning av genomförandeskedet ska arbetas 
fram till planbeskrivningen inför granskningen.  

 
Individ- och familjeomsorgsnämnden samt äldre nämnden 

− Individ- och familjeomsorgsnämnden/ äldre nämnden vill belysa vikten av att samarbeta 
inom kommunen och tillsammans med byggaktörer för att tillgodose behovet av 
blandade upplåtelseformer och olika nivåer på hyresnivåer i framtida bostadsbyggelse 
vilket är en nödvändighet för att inte stänga ute individer från bostadsmarknaden.  

− Individ- och familjeomsorgsnämnden/ äldre nämnden vill framhålla vikten av tillgång 
till kollektivtrafik, service och grönområden till nya bostadsområden. 
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Kommunens kommentarer: Kommunen noterar synpunkterna som vi bedömer ligger i linje 
med riktlinjerna i utbyggnadsstrategin.  

Barn och utbildningsnämnden samt utbildnings och 
arbetsmarknadsnämnden 
Översiktsplanens viktigaste funktion är att väga olika allmänna intressen mot varandra och göra 
ett ställningstagande som visar vad kommunen anser att de olika mark- och vattenområdena är 
mest lämpade för. En väl utformad översiktsplan skapar även en plattform för det interna arbetet 
inom kommunen i frågor kring utbyggnad av t.ex. infrastruktur, service och bostäder. Planen 
ska även redovisa hur den förhåller sig till de nationella och regionala målen. 

Generellt behandlar underlaget för utbyggnadsstrategin målbilder om hur Jönköpings kommuns 
ska växa framgent. Det handlar om kommunala planeringsstrategier men även 
stadsbyggnadsprinciper som berör hållbarhets- och miljömål men även att tillgängliggöra 
hållbara transportsystem för alla, minska städers miljöpåverkan samtidigt som vi genom hållbar 
byggnation och hushållning av marknyttjande skapar säkra och inkluderande grönområden för 
alla. Då Utbyggnadsstrategins omfattning är mycket bred avgränsas barn- och 
utbildningsnämndens yttrande i stor utsträckning till de funktioner och intressen som berör dess 
ansvars- och verksamhetsområden. När kommunens invånarantal växer enligt de premisser som 
föreslås kan skolverksamheternas fysiska lärmiljö komma att förändras, dock oklart i vilken 
omfattning eller utsträckning. Framför allt tros skolverksamheter i den centrala tätorten att 
påverkas i störst utsträckning, då merparten av den tilltänkta bostadsetableringen föreslås ske 
genom förtätnings- och omvandlingsområden. Indikatorer som bygger på framtagna 
stadsbyggnadsprinciper finns beskrivna i underlaget. Beroende på vilken grad av efterföljande 
eller tolkning av dessa principer, kan utformningen av såväl pedagogiska utemiljöer som 
utformning av skolbyggnader komma att påverkas. Arbetet med utbyggnadsstrategin har skett 
genom god samverkan mellan såväl nämnder som förvaltningar. I många utvecklingsområden i 
de centrala stadsdelarna där större bostadsetablering är planerad eller föreslagen, finns ytor 
avsatta för nya eller förstärkta verksamhetslokaler inom både förskolans och grundskolans 
verksamhetsområden. Flera befintliga grundskolor i den centrala tätorten är föremål för 
kapacitetsförstärkning eller planeras kapacitetsförstärkas när bostadsförtätningar i dess 
närområde föreslås. Vid dessa enheter ställs höga krav på utemiljöns kvaliteter och utmanar 
förutsättningar att fortsatt skapa en stimulerande utemiljö samtidigt som antalet elever väntas 
öka vid skolorna. Barn- och utbildningsnämnden vill därför understryka vikten av att 
verksamhetsperspektivet väger tungt i framarbetandet av omvandlings- och förtätningsområden 
där skoltomter i någon utsträckning bedöms påverkas. 

Kommunens kommentar: Kommunen tar med sig synpunkterna till det efterföljande 
stadsplanerings och detaljplanearbetet. 

Goda förutsättningar för kommunikationer och infrastruktur är mycket viktigt i 
stadsplaneringen. En stadsbyggnadsprincip som omnämns för detta ändamål är så kallade 
Multifunktionella gaturum med plats för alla trafikslag, som förklaras med att olika trafikslag 
såsom bilar och gående ska inte separeras i olika stråk. Trafikslagen ska istället samexistera i ett 
gemensamt gaturum, ett stråk, med separering mellan trafikslagen i form av trottoar/cykelbana 
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när det behövs. I dagsläget är det inte helt tydligt hur barn- och utbildningsnämnden ska förstå 
ett gemensamt gaturum, när man samtidigt arbetar med åtgärder för ökad säkerhet i trygga vägar 
till skolor.  

Kommunen kommentar: Strategin syftar främst till att gaturum ska inrymma samtliga 
trafikslag och ska inte hindra tillexempel cykelbanor i grönområden. Gaturummen 
hastighet ska anpassas till de oskyddade trafikanterna. Planbeskrivningen förtydligas på 
denna punkt.  

Det finns även andra aspekter som på olika sätt kan komma att påverka förskolors och 
grundskolors fysiska lärmiljö, utmaningen kan ligga i hur man förhåller sig till samtliga 
stadsbyggnadsprinciper utan att vissa avsteg, avvägningar eller särskilda prioriteringar görs 
utifrån verksamhetsmässiga aspekter eller hänsyn. Det blir således viktigt att utröna huruvida 
det föreligger målkonflikter eller ej, antingen mellan olika stadsbyggnadsprinciper och/eller 
mellan verksamhetsmässiga målbilder. Generellt är det mest troligt att befintlig skolverksamhet 
och dess fysiska lärmiljö i eller i nära anslutning till förtätnings- och omvandlingsområden 
kommer påverkas i viss utsträckning, då det är svårt att se hur dessa enheters fastighetsytor kan 
utökas i paritet med det ökade bostadsbeståndet. Ett talande exempel på en grundskola där 
utmaningar med begränsad utemiljö samtidigt som det prognosticerade elevunderlaget väntas 
öka är Junedalsskolan. Även Ekhagsskolan med nuvarande placering, en begränsad utemiljö och 
föreslagen bostadsförtätning i närområdet är exempel på vilka utmaningar som föreligger i 
arbetet med fortsatt god kvalitet i den fysiska lärmiljön, men även utifrån miljöperspektiv där 
föroreningar såsom omgivningsbuller och försämrad luftkvalitet kan öka i samband med en 
tilltagande exploateringsgrad. Önskvärt vore även att stadsbyggnadsprinciperna illustrerades 
med tydliga exempel i den fysiska planeringen, gärna genom exempel där en förskole- eller 
skolbyggnad med tillhörande utemiljö i central tätort med hög exploateringsgrad kan utformas i 
linje med stadsbyggnadsprinciper, men även utifrån de rekommendationer som finns framtagna 
om exempelvis utformning av friytor för pedagogiska verksamheter. På så vis skulle 
stadsbyggnadsprinciperna kunna relateras till verksamhetsmässiga förutsättningar och principer. 
Barn- och utbildningsnämnden avser under 2021 arbeta fram riktlinjer för hur goda utemiljöer 
kan planeras och utvecklas. Det är viktigt att sådana riktlinjer blir hörsammade och prioriterade 
vid framtida planering och gestaltning av såväl nya som befintliga skolfastigheter.  

Kommunens kommentarer: Om kommunen uppfyller målsättningen om en 
befolkningsökning utan ökat trafikarbete bör det innebära att buller och luftföroreningar 
generellt inte kommer att öka i staden. I en växande stad som Jönköping finns en 
konkurrens om utrymme som gör det svårt att alltid nå alla målsättningar. Det är dock 
angeläget att prioritera barns möjligheter till utevistelse. Det är positivt att Barn- och 
utbildningsnämnden avser att arbeta fram riktlinjer för goda utemiljöer.  

Ytterligare ett exempel på den stadsbyggnadsprincip som syftar till att tillstå en tydlig gräns 
mellan allmän och privat mark, där det blir tydligt vad som utgör närmiljö för de boende och 
vad som utgör offentlig miljö. Enligt Skolverket är skolan och dess utemiljö en offentlig miljö, 
men ingen allmän plats. Det ligger på rektors ansvar att ta fram rutiner för besök. Diskussioner 
kring säkerhetsaspekter och besöksrutiner har ökat inom skolorganisationer, inte minst sedan 
2015 då en skolattack utfördes på en grundskola i Trollhättan. Det är således viktigt att det finns 
tydliga gränsdragningar och förhållningsätt kring hur skolgårdar och dess tillgänglighet ska 
förstås i relation till allmänna grönområden och vice versa. Det är därför angeläget att det vid 
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etablering av skolverksamheter, finns full rådighet över fastigheten men även att 
verksamheterna placeras i geografiskt gynnsamma lägen. 

Kommunens kommentarer: Även om skolan och skolgården kan ses som en offentlig 
miljö så är det ändock kvartersmark och ingen allmän plats. Det är positivt enligt 
stadsbyggnadsprinciperna om utformningen är tydlig när det gäller vilket område som 
utgör skolgård. Däremot är det positivt om både skolgårdar och bostadsgårdar inte är 
låsta utan möjliga att besöka på verksamhetens villkor. Synpunkterna om rådighet och 
geografiskt gynnsamma lägen tar kommunen med sig i det fortsatta 
stadsplaneringsarbetet.  

 I strävan att utbyggnadsstrategin i Jönköpings kommun ska vara förenlig med god hushållning 
av resurser och marknyttjande, miljömässiga mål, planeringsstrategiska principer om 
sammanhängande bostads- och mångfunktionell bebyggelse samtidigt som näringslivet föreslås 
utvecklas och stärkas, behövs avvägningar göras mellan redan antagna kommunprogram och de 
bör sättas i relation till de mål som stipuleras i utbyggnadsstrategin. Kommunövergripande 
program syftar ofta till att avhjälpa stadsbyggnadsmässiga utmaningar, men även att skydda 
miljöer som riskerar påverkas negativt vid viss exploatering. Det finns idag utmaningar 
kopplade till lagbundenheter, förutsättningar och möjligheter att tillskapa nödvändiga, 
kostnadseffektiva, ändamålsenliga lokaler under relativt korta ledtider. Det blir därför viktigt att 
studera och utvärdera om och eventuellt hur utbyggnadsstrategins planerings- och 
stadsbyggnadsprinciper påverkar den lokalförsörjningsprocess som Jönköpings kommun arbetar 
efter. Olika kommunprogram påverkar den fysiska planeringen på olika sätt och i olika stor 
omfattning. Det är inte omöjligt att vissa målbilder i olika kommunprogram kontrasterar 
varandra, vilket torde leda till att avvägningar om vilka mål eller strategier som bör prioriteras 
eller omvärderas kan komma aktualiseras. Det är således viktigt att kommunövergripande 
program som antas inte påverkar möjligheterna för en tids- och kostnadseffektiv samt god 
genomförandegrad av investeringsobjekt som avser om-, till-, och nybyggnationer av 
kommunala verksamhetslokaler.  

Kommunens kommentarer: Planerings- och stadsbyggnadsprinciperna är formulerade 
utifrån ett generellt perspektiv för att kunna tillämpas på en stor del av stadsbebyggelsen. 
Samtidigt bör alltid en anpassning till den enskilda platsen eller projektet göras. 
Planerings- och stadsbyggnadsprincipernas syfte är att övergripande sätt tydliggöra hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras för att översiktsplanens mål ska 
kunna uppnås.  

Kommunens egna verksamheter har ofta en nyckelfunktion i staden eller stadsdelen. 
Därför är det särskilt viktig att byggnader och platser med kommunala verksamheter är 
väl fungerande och har en attraktiv utformning för att bidra till sammantaget attraktiv 
stadsmiljö i ett område eller en stadsdel. 

Barnperspektivet belyses i handlingarna för Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare. Flera 
aspekter som berör den fysiska lärmiljön tas upp och i underlaget hänvisas till referenslitteratur 
från bl.a. Boverket. Jönköpings kommun ska synliggöra, belysa och beakta barnperspektivet och 
barns egna perspektiv i alla beslut i stadsplaneringen. Barnkonsekvensanalyser utifrån barnets 
rättigheter och barnkonventionen kan vara ett redskap för att säkra goda förutsättningar för 
pedagogiska verksamheters fortsatta garanter för kvalitativa, stimulerande och utvecklande 
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lärmiljöer. I en strävan att tillsäkra goda fysiska lärmiljöer bedömer barn- och 
utbildningsnämnden att framtagande av kommunala riktlinjer är ett lämpligt tillvägagångssätt. 
De kommunala riktlinjerna kan med fördel beakta andra aspekter utöver ytmässiga 
målsättningar. Bullernivåer och förbättrad luftmiljö där barn och elever vistas till stor del av sin 
tid är därför frågor att särskilt beakta i den fysiska planeringen utifrån ett barnperspektiv. Det 
bör även poängteras att strävan efter vissa måluppfyllelser kan vara kostnadsdrivande. Särskild 
risk för detta gäller mål som i större utsträckning påverkar verksamheternas nuvarande 
organisation eller utformning. 

Kommunens kommentarer: Som konstaterats ovan är det positivt om barn och 
utbildningsnämnden tar fram riktlinjer för ytmässiga målsättningar, utemiljö med mera.  

Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden har av stadsbyggnadskontoret beretts tillfälle att yttra sig över förslag till 
”Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare”. Förslaget lämnades ut på samråd våren 2021 och 
innefattar den första etappen för Jönköpings kommun. Inom den första etappen ingår 
Jönköpings tätort dvs. Jönköping, Huskvarna, Tabergsådalen, Bankeryd, Barnarp och Torsvik. 
Den andra etappen kommer att omfatta kommunens övriga tätorter. Syftet med strategin är att 
ge kommunen en bättre beredskap inför framtiden och att på ett bra sätt möta både aktuell och 
framtida efterfrågan på bostäder, service och infrastruktur. 

 
Förslaget 
Tekniska kontoret är i grunden positiv till att det tas fram en ny utbyggnadsstrategi för scenariot 
att kommunen har 200 000 invånare år 2050 och har från början varit drivande i att denna 
strategi måste fram. Utbyggnadsstrategin ger såväl kommun som marknaden tydligare 
inriktning om vart och på vilket sätt kommunen bör växa och utvecklas i takt med en ökad 
befolkning och ett växande näringsliv. För att kunna tillämpa utbyggnadsstrategin är det dock 
viktigt att den är flexibel och kan anpassas till omständigheter gällande såväl konjunktur och 
marknadsförutsättningar som förutsättningar för specifika platser samt generellt över tid. 
Kontoret anser att strategin skulle kunna öppna upp för ett än mer flexibelt genomförande i 
många delar, det kan gälla såväl utbyggnadsordning som principer för genomförande och 
innehåll. Planen ska löpa över lång tid och beroende på konjunkturläge mm måste vissa 
omprövningar kunna ske. Planen och plankartan får inte vara för detaljerad och definitiv, detta 
bör även gälla etappindelningar, principer mm. 

Kommunens kommentarer: Den nya utbyggnadsstrategin följer den modell för 
översiktsplanering som Boverket har tagit fram. Det innebär bland annat att varje yta ska 
ha en markanvändning. Det betyder en högre grad av styrning än nuvarande 
översiktsplan men också en större förutsägbarhet, en förutsägbarhet som enligt Boverket 
krävs för att lagstiftningens intentioner ska vara uppfyllda. Ambitionen är att 
Utbyggnadsstrategin ska följas upp löpande och att eventuella justeringar ska fångas upp 
i det löpande arbetet. När kommunfullmäktige inte längre bedömer attt översiktsplanen 
är aktuell kommer en ny översiktsplan tas fram. Till granskningen avser kommunen att 
arbeta fram en utbyggnadsordning, tanken är dock att utbyggnadsordningen ska vara ett 
levande dokument som kan ändras över tiden.  
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I beskrivningen anges att Utbyggnadsstrategin etapp 1 ska skapa förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling. Jönköping ska vara en attraktiv stad där människor 
vill leva, bo och arbeta. Det innebär bland annat att spara på markresurserna, att inte ta 
jordbruksmark i anspråk, att skapa förutsättningar för att välja hållbara trafikslag och att fler ska 
få tillgång till närservice. Utveckling föreslås primärt genom omvandling och förtätning med 
närhet och god kommunikation till centrala och regionala centrum. Några nya större 
omvandling- och utvecklingsområden som föreslås är Rosenlund, Kättilstorp Västra Huskvarna 
(området runt Sanda), Klockarpsvägen, Norrahammars Bruk samt Tabergs- och Bankeryds 
centrum. Verksamhetsområden som pekas ut för nyexploatering är fortsatt utveckling runt 
Torsvik, Målön och Granarp, söder om Barnarp och fortsatt exploatering av Hedenstorp samt 
väster och öster om Axamo Flygplats. 

Kontoret anser att det är viktigt att det görs tydligt i dokumentet att kommunen främst ska växa 
genom omvandling och förtätning, men att det inte enbart ska/kan ske så. Specifika orter, 
områden och platser har olika förutsättningar och detta måste beaktas vid beslut om täthet och 
genomförandefrågor m.m. Jönköpings kommun har en ambition att hela kommunen ska leva 
och det är viktigt att alla orter i kommunen införlivas och få utvecklas på sikt. Vi vill belysa att 
för att även kransorterna inom etapp 1 ska tillåts växa bedöms viss utbredning vara motiverad. 

Kommunen svarar: Av utbyggnadsstrategin framgår att målsättningen är 70 % 
förtätning och omvandling av nya bebyggelseområden. En annan målsättning är att hela 
kommunen ska leva. För att stärka alla delar föreslås ny bebyggelse i första hand i 
anslutning till stadsdelscentrum för att ge ökade förutsättningar att behålla och/eller 
utöka befintlig service. Planbeskrivningen förtydligas så att det tydligare framgår. 

 
Planeringsstrategier 
Tidigare beslutade och fastslagna planeringsstrategier lyfts in även som utgångspunkt i detta 
arbete och dokument, kontoret anser att det är viktigt att frågan om god ekonomisk hushållning 
även belyses som komplement i tidigt skede. Den frågan bör hänga med från tidigt 
planeringsstadie till genomförandet. 

Kommunen svarar: Vi har bedömt planeringsstrategierna som fortsatt relevanta. Då 
utbyggnadsstrategin och nuvarande översiktsplan kommer att gälla parallellt under en 
kort period har kommunfullmäktige beslutat att lägga in planeringsstrategierna i sin 
helhet utan några ändringar eller tillägg.  

Kontoret anser vidare att det bör förtydligas att dessa stadsbyggnadsprinciper samt eventuella 
indikatorer är ambitioner. Att man i samband med detaljplanering måste beakta dem olika 
utifrån platsens specifika förutsättningar. Principen om ”kaj mot det gröna” ifrågasätter tex 
kontoret om de ekonomiska förutsättningar för detta har diskuterats? Principen kan säkerligen 
införlivas i vissa områden, men inte överallt i kommunen. Vidare anges även detaljerade 
principer om gröna gårdar och exploateringsgrader, tidiga skisser om utformning mm. Kontoret 
vill även här trycka på att det måste framgå att detta är ambitioner och inget bindande, dessa 
måste längre fram ställas i relation till nyttor, ekonomi m.m. Allmänt kan även noteras att 
strategin har en väldigt hög detaljnivå för att vara ett översiktligt dokument, det kan finnas för 
och nackdelar med detta, viktigt att det inte ger låsningar för framtida planering och 
genomföranden. 
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Kommunen svarar: Stadsbyggnadsprinciperna är ambitioner. Texten i 
planbeskrivningen förtydligas så att det tydligare framgår. Att på ett bättre sätt 
tillgängliggöra grönområden med ”gröna kajer” bör ses i ett större sammanhang än den 
enskilda gatan. Tillsammans med att undvika trafikleder utan anslutande fastigheter och 
ett mer sammanhängande gatunät behöver det inte sammantaget innebära större 
kostnader. Att vända bebyggelsen mot grönområden kan i många fall ersätta en gång- 
och cykelväg och att avsluta bebyggelsen med en gata ger även en mycket större 
flexibilitet i framtiden när staden behöver växa ytterligare. 

 
Markanvändning/ plankarta 
Det finns en generellt hög efterfrågan på småhus bland kommunens invånare och efterfrågan på 
mark för egen byggnation av villor runt om i kommunen är stor med en växande tomtkö bl.a. I 
ett scenario med en tät exploatering och högt markutnyttjande så finns inte samma plats för 
denna typ av byggnation. Sedan flera år tillbaka finns det mål i kommunens 
bostadsförsörjningsprogram om att det ska påbörjas 1 000 bostäder per år varav 200 av dessa 
ska vara småhus. Målet om 200 småhus har varit svårt att uppnå även tidigare, kontoret 
bedömer att det kan bli än svårare att möta både mål och efterfrågan med anledning av strategin 
i dessa delar. 

Kommunens kommentarer: Målet om 20% småhus av den totala byggnationen bedöms 
uppnås i föreslagen plan. I granskningsförslagets etappindelning har hänsyn tagits till en 
fördelning med 20% småhus i varje tidsperiod. Hänsyn har även tagits för den förväntade 
andelen småhus i översiktsplanen för landsbygden och de mindre tätorterna (etapp 2). 

Plankartan för mark- och vattenanvändning är bra, kan dock ibland vara svårläst eftersom det 
endast är nyansskillnader mellan skikten ”ändrad”, ”utvecklad” eller ”pågående” 
markanvändning samt att det inte går att enbart visa ett av de valda skikten utan alla under 
samma kategori är antingen tända eller släckta. En generell översyn över utpekade möjliga 
projekt men där detaljplan redan finns och projekt är på gång anses även behövas. Kontoret 
anser att plankartan bör kunna kompletteras med anledning av redan fattade beslut eller att det 
finns motiv till att ha kvar dem från tidigare ÖP, tex. bostäder på skogsmark norr om Egnahem 
samt villaområdet på skogsmark på del av fastigheten Lilla Åsa 3:303. Vidare ser kontoret att 
Månsarp borde kompletteras med något område med anledning av inriktning om att utveckling 
ska ske i hela kommunen. 

Kommunens kommentarer: Plankartan ändras till granskningen så att det blir lättare att 
se till exempel bara ändrad markanvändning.  Månsarp har kompletterats med områden 
för bostäder och verksamheter. Områden på Egna hem och Lilla Åsa bedöms inte i 
tillräckligt hög grad uppfylla uppsatta målen för ny bebyggelse. Särskilt med hänsyn till 
tillgången till service och möjligheterna till hållbara transporter. 

 
Markförvärv 
Kontoret anser att ett av de viktigaste målen med en ny översiktsplan måste var att skapa en 
tydlighet och möjliggöra för kommunen att göra strategiska förvärv. Tydliga ambitioner i karta 
och text behövs för att vi ska kunna nå framgång i detta, bla. kopplat till frågor om juridik och 
jordförvärvstillstånd. I den gällande ÖP så finns runt hela tätorterna rosa områden, en gräns för 
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en s.k. ”tätortsnära zon”. Tack vara detta markerade område har förvärvstillstånd för bl.a. 
Klämmestorp 1:26 kunnat motiveras och erhållas. I den nya ÖP: n så är all skogsmark 
kategoriserad som ”Natur och friluftsliv” och jordbruksmark som ”Areella Näringar”, vissa som 
ändrad eller utvecklad men de flesta som pågående. Kontoret bedömer att nuvarande 
avgränsning av ”tätorten, etapp 1” i kombination med denna text nedan skulle kunna anses ha 
samma innebörd som ”tätortsnära zon”, men kontoret anser att denna fråga måste utredas och 
belysas vidare i kommande arbete. 

” För att säkra den strategiskt långsiktiga bebyggelseutvecklingen bör kommunen förvärva mark 
som bedöms strategiskt värdefull inom det område som utgör utbyggnadsstrategi etapp 1. I varje 
enskilt fall behöver vi bedöma vilken mark som kan vara potentiellt intressant för 
tätortsutvidgning i ett långt perspektiv bortom 2050.” 

Kommunens svar: I planbeskrivningen finns i samrådet en liknande skrivning. Till 
granskningen kompletteras attributdatat med en skrivning enligt ovan som är från 
planbeskrivningen. 

 
Exploatering och genomförandefrågor 
Tillgången till och rådighet över mark är en förutsättning för god utveckling för en kommun. 
Men det är också en viktig aspekt kopplat till exploateringsekonomin och dess effekter. I takt 
med strategiska beslut som fattas kring vart exploatering får ske, vilka nya områden som ska 
utvecklas m.m. så kommer det att påverka exploateringsekonomin. Mål finns om att alla 
kommundelar ska växa och staden ska främst utvecklas genom förtätning. Intäkterna är inte lika 
stora i ytterområdena, men infrastrukturen kostar detsamma. Får exploatering ej göras på den 
mark som kommunen ägt länge, och då oftast har ett lågt markvärde, utan att mark behöver 
köpas in för att planläggas och bebyggas, kommer marginalerna att minska. 
Omvandlingsområden (företrädesvis i orter utanför centrala Jönköping) bedöms bli 
kostnadsdrivande utifrån behov av förvärv, sanering och relativt låga exploateringsgrader i 
förhållande till låga intäkter vilket kontoret anser vara viktigt att notera. En omställning till mer 
och mer omvandlingsområden är även mer beroende av initiativ från privata aktörer vilket 
påverkas av konjunkturläge mm. Vidare kommer fler omvandlingsprojekt ställa krav på den 
interna organisationen. Vi behöver utveckla hanteringen för ett projektgenomförande med 
splittrad fastighetsägarstruktur, projektledning, flexibilitet m.m. Tiden bedöms också vara en 
utmaning liksom behov av ersättningsmark för befintliga verksamheter. 

Kommunens kommentarer: Den nya utbyggnadsstrategin kommer att innebära att 
tekniska kontoret såväl som stadsbyggnadskontoret behöver utveckla sina rutiner och 
arbetssätt.   

 
Kommunala lokalbehov 
Fastighet efterfrågar exempel på hur kommunala verksamheter såsom förskola, skola och övriga 
kommunala verksamheter bäst kan inordnas i förslag till framtida struktur och 
förtätningsområden. Det har tagits fram exempel på hur en kvartersstad kommer gestalta sig. 
Det är lämpligt att exemplifiera även dessa specifika verksamheter för att få en god förståelse 
för konsekvenserna av det framtagna förslaget för kommunala verksamheter. 
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Kommunens kommentarer: En fördjupning av stadbyggnadsprincipernas tillämpning för 
olika typer av bebyggelse och verksamheter kommer att tas fram i samband med 
kommunens arkitekturstrategi som tas fram parallellt med utbyggnadsstrategin. 

Parkfrågor 
Avdelningen gata/ park/ skog anser att utbyggnadsstrategin etapp 1 skulle kunna redovisa 
parker och grönområden bättre. Parker och grönområden bör placeras ut strategiskt och med 
koppling till naturvärden, vattendrag eller gröna stråk samt utgöra en möjlighet till att 
förverkliga ambitionen med att stärka gröna stråk och utveckla gröna länkar som presenteras i 
Grönstrukturplanen. Riktlinjer gällande parkernas storlek och avstånd till bostaden som antagits 
genom Grönstrukturplanen bör följas. 

Kommunens kommentarer: Vi delar uppfattningen att ambitionerna i 
Grönstrukturplanen ska uppfyllas. För att hitta rätt lokalisering av gröna stråk och 
parker bör dock i många fall mer detaljerade utredningar göras bland annat av 
förutsättningarna på platsen. Av den anledningen har vi endast i något enstaka fall ritat 
ut förslag till nya grönområden. Av attributdatat ska det framgå inom vilka områden det 
finns behov av parker och gröna stråk 

Mängden allmänt tillgängliga grönytor som friytor minskar successivt genom en utökad 
exploatering. Större naturområden har fråntagits exploatering i förslag till utbyggnadsstrategin, 
vilket anses positivt, dock läggs sällan nya större grönområden till. Nyttjandet av befintliga 
parker och grönytor kommer genom en utökad exploatering att öka. Med en utökad befolkning 
kommer kraven på fler lekytor och spontanidrottsytor att öka, varpå det är viktigt att 
markutrymme säkras för att tillgodose plats för barns utveckling och rörelse. Det är viktigt vid 
planläggning och förtätning av områden att tillräckliga markområden för dagvattenhantering 
identifieras och inarbetas i helheten. Öppna lösningar för dagvattenhantering kräver utrymme i 
mark. Parker och grönytor behöver utrymmen även för att ta hand om dessa funktioner. 

Kommunens kommentarer: Att generellt peka ut ytor för dagvattendammar och liknande 
bedömer kommunen som för detaljerat för utbyggnadsstrategin, det är en fråga som 
behöver hanteras i det efterföljande stadsplaneringsarbetet t.ex. i samband med att 
planprogram och detaljplaner tas fram för respektive område. I kommunens 
grönstrukturplan har grönytor i den redan bebyggda stadsmiljön som skulle kunna vara 
aktuella för att ta hand om dagvatten i framtiden identifierats. Det är angeläget inte 
minst då vi kan förvänta oss fler och kraftigare skyfallsregn i framtiden.  Plankartan 
föreslås uppdateras så att det framgår av attributdatat vilka dessa ytor är. Vi har dock 
inte för avsikt att rita ut dessa områden i kartan då vi vill att kartan främst ska redovisa 
den övergripande markanvändningen och inte bli för plottrig. 

Vatten och avlopp 
VA skriver att man anser att strategin är ambitiös och som kommer att tänja på 
kapacitetsgränserna för både ledningsnät, pumpstationer och vattenverk. I kartan Mark- och 
vattenanvändning är det inritade utvecklingsområde över både Huskvarna och Bankeryds 
reningsverk. Istället för att minska eller omvandla dessa områden så behöver snarare verken mer 
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plats för att klara ökad befolkning och reningskrav. Alternativt avsätta markområden som 
möjliga för ett nytt reningsverk. Investeringar för nya reningsverk behöver kostnadsberäknas 
innan en omvandling av områden görs. En kraftig befolkningsökning kan medföra en risk som 
inte beaktats i utbyggnadsstrategin gällande EU:s ramdirektiv för vatten. En sådan situation 
skulle kunna inträffa när ett reningsverk byggs ut på grund av ökande befolkning. I värsta fall 
skulle befolkningstillväxten kunna stoppas för att tillräckligt många personer inte får anslutas 
till reningsverket. 

Kommunens kommentarer: Om kommunens befolkning ökar så kommer det att innebära 
en ökad belastning på de kommunala reningsverken oavsett var bebyggelsen lokaliseras. 
Vid Bankeryds reningsverk har användningen ändrats till teknisk anläggning. Vid 
Huskvarnas reningsverk redovisar plankartan teknisk anläggning på den ytan som 
reningsverket upptar i nuläget. 

Riksintresse för vattenförsörjning behöver inte hållas hemligt utan kan med fördel ritas ut i 
kartan riksintressen och andra värden. Vattenförekomster utpekade som lämpliga 
dricksvattentäkter i Jönköpings kommuns vattenförsörjningsplan borde med fördel kunna tas 
med i kartlagret riksintressen och andra värden. 

Kommunens kommentar: Länsstyrelsen menar att riksintresse för vattenförsörjning ska 
hållas hemligt. 

 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så är tekniska kontoret positiv till att det tas fram en ny utbyggnadsstrategi 
för scenariot att kommunen har 200 000 invånare år 2050. Kontoret ser att många delar har 
beaktats avseende möjligheten till utveckling, utbyggandsriktningar, markhushållning mm. 
Programmet är ambitiöst och kommer vara till hjälp för kommunens arbete. Kontoret anser 
dock att det är viktigt att programmet är flexibelt till vissa delar, att man ser programmet som en 
inriktning och att anpassningar kan ske beroende på konjunkturläge mm. 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över förslaget på 
fördjupad översiktsplan för de centrala delarna av Jönköpings kommun:  

 
− De flesta miljöfarliga verksamheter är endast anmälningspliktiga, inte till-

ståndspliktiga. Var anmälningspliktiga verksamheter etablerar sig kan endast styras med 
villkor i detaljplanerna, t.ex. för buller.  

− Ett ställningstagande för lägre exponering än vad Strålsäkerhetsmyndigheten anger för 
elektromagnetiska fält, bör preciseras och utvärderas.  

− Utlokalisering av störande industriverksamheter från stadskärnan till industriområden i 
stadens utkanter, bedöms rimligt ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. 

 
Kommunens kommentarer: Strategierna gällande miljöfarliga verksamheter och 
elektromagnetiska fält förtydligas till granskningen. Strategierna gällande 
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elektromagnetiska fält följer i samrådsförslaget till stor del strålsäkerhetsmyndighetens 
rekommendationer, de formuleringar som kan tolkas som särskiljande ändras.  

 
 
Social nämnden 
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden: 

− Socialnämnden vill belysa vikten av att samarbeta inom kommunen och tillsammans 
med byggaktörer för att tillgodose behovet av blandade upplåtelseformer och olika 
nivåer på hyresnivåer i framtida bostadsbyggelse. 

− Socialnämnden vill framhålla vikten av tillgång till kollektivtrafik, service och 
grönområden till nya bostadsområden för att främja god tillgänglighet för personer med 
olika funktionsnedsättningar. 

− Socialnämnden vill framhålla funktionshinderomsorgens långsiktiga behov av mark för 
att bygga gruppbostäder i hela kommunen. Främst ser vi behov av mark i områden i 
kommunen där det idag helt saknas gruppbostäder.  

− Socialnämnden vill belysa att vid byggande av gruppbostäder är det av stor vikt att 
tomten är belägen så att man kan nyttja närliggande grönområden 
 

Kommunens kommentarer: Tillgång till kollektivtrafik, service och grönområden har varit 
viktiga parametrar när förslagen till nya bostadsområden har arbetets fram i 
utbyggnadsstrategin. Målen för en god tillgång uppfylls för de flesta föreslagna områdena, 
men inte alla. Övriga synpunkter tar kommunen med sig i det fortsatta 
stadsplaneringsarbetet och inför kommande detaljplaner. 

 
Kultur och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden vill framhäva vikten av att omnämna inslag av kultur- och 
fritidsverksamhet i utbyggnadsstrategin samt att strategin länkar till de styrdokument 
som styr den kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. 
 
Generellt behandlar underlaget för utbyggnadsstrategin målbilder om hur Jönköpings 
kommuns ska växa nu och framöver. Det handlar om kommunala planeringsstrategier 
och stadsbyggnadsprinciper som berör hållbarhets- och miljömål men även att 
tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla, minska städers miljöpåverkan 
samtidigt som vi genom hållbar byggnation och hushållning av marknyttjande skapar 
säkra och inkluderande grönområden för alla. 
 
Då Utbyggnadsstrategins omfattning är mycket bred begränsas kultur- och 
fritidsnämndens yttrande i stor utsträckning till de intressen som berör dess ansvars- och 
verksamhetsområden. Under rubriken Samhällsservice och mötesplatser beskrivs det att 
stadens kulturinstitutioner som bibliotek, teater, konserthus, kulturhus och museer fyller 
en viktig funktion som mötesplatser i vardagen. Kultur i den offentliga miljön bidrar till 
att skapa attraktiva mötesplatser. Vidare omnämns att kultur bör ges möjlighet att 
inrymmas i områden som utpekats för funktionsblandning, handel och bostäder och att 
det ska finnas områden för lek, spontanidrott och motion samt att idrottsanläggningar 
kan också fungera som mötesplatser. 
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Ett rikt fritidsutbud nära hemmet ger starkare folkhälsa och kan stimulera till lek och 
vardagsmotion. Planeringen av dessa områden ska utgå från de olika behov och 
önskemål som finns hos flickor och pojkar, kvinnor och män med olika bakgrund. 
Barnkonventionen är därmed beaktad. 
 
Vidare lyfter utbyggnadsstrategin att större fritidsanläggningar bör lokaliseras så att de 
är lättillgängliga för människor från ett större upptagningsområde. Genom förstärkta 
kopplingar mellan fritidsområden, idrottsanläggningar, parker och naturområden med 
blågröna stråk, gång- och cykelvägar, skapas ett rekreationslandskap som sammantaget 
får ett större rekreativt värde än de ingående delarna var för sig. Jönköpings kommun 
har ett oerhört starkt föreningsliv och en nyckelfaktor i utbyggnadsstrategin är att den 
klargör föreningslivets möjlighet att utöka sina anläggningar i syfte att möta ett ökat 
antal barn och ungdomar i framtiden. 
 

Kommunens kommentar: Till granskningen lyfts föreningslivet betydelse bättre 
fram i planbeskrivningen. 

 
För att underlätta för bland annat barn och unga ska fritidsområden och 
idrottsanläggningar lätt kunna nås med kollektivtrafik och via gång- och cykelvägar. 
Utbyggnadsstrategin belyser även vikten av natur och friluftsliv. I plan 1 beskrivs det att 
parker, natur och gröna stråk bidrar med sociala värden, ekologiska värden och 
kulturella värden. Exempel är rekreation och positiva hälsoeffekter, livsmiljöer för djur 
och växter och förståelse för hur en plats har använts under lång tid. Sociala, ekologiska 
och kulturella värden är i hög grad sammankopplade. Även kommunens plan för 
friluftsliv är länkad till strategin vilket kultur- och fritidsnämnden anser är av stort 
värde. 
 
Önskemål finns om att fler planer från kultur- och fritidsnämnden länkas till 
utbyggnadsstrategin. 
De planer som är aktuella att länka är: 
- plan för idrott 
- kulturplan 
- biblioteksplan 
 

Kommunens kommentar: Länkar till föreslagna dokument läggs till i 
planbeskrivningen till granskningen. 
  

 
 

Miljöpartiet 
Inledning 
Miljöpartiet tackar för att få ge sina synpunkter på Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare. 

Miljöpartiet de gröna i Jönköping vill inleda med att lägga fast att för oss är inte strategin att nå 
200 000 invånare ett mål i sig utan vi ser den som en strategi för att förbereda för en förväntad 
befolkningstillväxt. 
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Med en befolkningstillväxt på över 1 500 pers/år behöver vi en strategi för att kunna erbjuda 
hållbara boende- och hälsosamma livsmiljöer för 200 000 invånare och troligen ännu fler innan 
vi skriver år 2050. (Vi har utgått från att detta är en strategi och därför inte behandlat det som en 
översiktsplan. Därför har vi inte behandlat de olika områdena i kartunderlaget). 

Kommunens kommentarer: Kommunen har inget uttalat mål om att bli 200 000 invånare 
utan utbyggnadsstrategin ska hjälpa oss att hantera utvecklingen om vi blir 200 000 
invånare till 2050. 

 
Bakgrund 
Vår tids största utmaning är klimatförändringarna, där byggbranschen står idag för nästan en 
femtedel av Sveriges totala utsläpp. Idag har vi kunskapen att bygga både passivhus och s k 
plusenergihus, samtidigt är energiåtgången för att värma upp våra befintliga byggnader stor. 
Var, av vad och hur vi bygger våra hus i framtiden kommer att ha stor påverkan på vår miljö i 
många generationer framåt. Vi behöver samhällsplanering som är långsiktigt hållbar där miljö- 
och klimatpåverkan minskar mer än någonsin. 

Inför beslut om den nu gällande Översiktsplanen 2016 (digital översiktsplan 2016) var 
underlaget jämfört med denna remissutgåva betydligt magrare. Miljöpartiet de gröna är mycket 
tacksamma över att man nu, på ett helt annat sätt, tar med de globala hållbarhetsmålen Agenda 
2030 och ett helhetstänk kring hållbarhet, i vart fall i teorin. I planbeskrivningarna del 1 och 2 
beskrivs också vilka globala, nationella, regionala och kommunala mål som är beslutade, vilka i 
sin tur ger förutsättningarna för en vidare utveckling av vårt samhällsbyggande. Nu gäller det att 
omsätta dessa mål i praktiska handlingar. 

Den nu gällande översiktsplanen som också refereras till som noll-alternativ är inte längre 
relevant i den meningen att fullmäktige har beslutat om att endast i undantagsfall exploatera på 
jordbruksmark. I ÖP 2016 är dock stora arealer jordbruksmark utpekat som exploateringsytor. 

Miljöpartiet de gröna (gm Mats Weidman) yrkade i kommunfullmäktige redan 2016 på att 
undanta brukningsvärd jordbruksmark från exploatering samt att redogöra för all jordbruksmark 
i ett särskilt kartlager i den digitala översiktsplanen. Förslagen röstades dock ner av de då 
styrande partierna M, C, KD och L. (Läs gärna protokoll fr 2016-06-22). Där utöver yrkade 
Miljöpartiet de gröna att ett område mellan Barnarp och Tenhult ska reserveras för att 
möjliggöra byggandet av en ny stad. Två av dessa tre yrkanden har trots att de blev nedröstade 
ändå blivit verklighet. Vi konstaterar med glädje och förtröstan att jordbruksmark har kartlagts 
och uppvärderats så att brukningsvärd jordbruksmark är undantagen från framtida exploatering. 
Vi fick inte en majoritet att ställa upp på våra yrkanden 2016 men ser att förändringar går att 
genomföra. Miljöpartiet de gröna står fortsatt fast även vid det tredje yrkandet, och vi hoppas i 
detta remissvar kunna förklara varför. Långsamt men ändå med tydlig riktning sker en förändrad 
syn på vad hållbart samhällsbyggande är. Det visar sig inte minst i den skillnad vi ser i 
underlagen nu jämfört 2011, 2016 och dagens. Det visar sig också i att flera partier också ändrat 
inställning till de förslag Miljöpartiet yrkade på 2016. Den första frågan om jordbruksmarken är 
nu i vår kommun framtidssäkrad, (får vi hoppas). Den är själva grunden för ett hållbart 
samhälle. 
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Kommunens kommentarer: Det beslut som tagits i fullmäktige är formulerat som 
riktlinjer som gäller för framtida inriktning av arbetet med ”Utbyggnadsstrategi för 200 
000 invånare” och ny Översiktsplan avseende jordbruksmarken 

Den andra frågan, den om ny stad söder om Jönköping. Den frågan har många dimensioner och 
handlar till en del om till vilken grad människor och samhälle är befrämjade av förtätning. Hur 
mycket kan man förtäta utan att det får negativa konsekvenser utifrån trängsel i infrastrukturen t 
ex i transportsystemet, men också trivsel, hälsa, ekologiska, ekonomiska och sociala 
hållbarhetfaktorer är viktiga aspekter för ett hållbart samhällsbyggande. Det alternativ eller 
komplement som en ny stad kan erbjuda, tror vi miljöpartister i Jönköping, har bättre 
förutsättningar att skapa attraktiva, hälsosamma livsmiljöer och hållbara lokalsamhällen, både 
för de befintliga städerna och den nya. Detta innebär inte att all förtätning och omvandling är 
oönskad från vår sida. Tvärtom tror vi att båda är möjliga och nödvändiga, men måste göras 
med ett helhetstänk och med utgångspunkter i vad befintlig infrastruktur och landskapet ger 
möjlighet till och ta fasta på de hållbarhetsfaktorer det skrivs mycket om i denna remissutgåva. 

Utöver de hållbarhetsbedömningar som gjorts i underlaget (som vi i allt väsentligt håller med 
om) -bygger vi i Miljöpartiet de gröna våra bedömningar också på de forskningsrapporter som 
visar att klimatförändringarna kommer att påverka oss än mer dramatiskt i framtiden. 
Extremväder med torka, översvämningar, skred och storm kommer att bli allt mer vanliga. Vi 
bygger den på vad forskning visar och rekommenderar, nämligen människors sociala och 
fysiska behov samt hennes beroende av stabila ekosystem. Den bygger också på vår historia, -
vad kommunen har haft för strategier och målformuleringar tidigare och utfallet av dessa. Vi 
tänker på markanvändning, kollektivtrafik, överenskommelser, blandad bebyggelse, 
grönstrukturplaner etc. 

 
Kommunikationer 
Mobilitetsfrågan är inte lätt att besvara i korthet, men vi kan heller inte låtsas som att den inte 
finns. 

Utmaningen att dels förstå vad befolkningsökningen betyder utifrån befintligt trafiksystem och 
hur tillkommande invånare ska ges förutsättningar, utan negativ påverkan för de 148 000 
invånare som idag bor och verkar i kommunen att förflytta sig i Jönköping. Förr när vägar 
byggdes var de kraftigt överdimensionerade och dåtidens trafik kunde obehindrat öka till nivåer 
dit vi är idag. Nu börjar det bli trångt samtidigt som frågor om miljö, klimat och stadsförtätning 
medför nya utmaningar i mobilitetsfrågan. 

Eftersom underlaget i föreslagna strategin utgår ifrån att ett stationsläge för höghastighetståg 
blir placerad i stadsdelen Södra färja, känner vi oss manade till att ta upp denna fråga särskilt. 
Att stationsläget för höghastighetsbanan ska vara placerat söder om Munksjön där man också 
planerar för ca 15 000 nya invånare i dess absoluta närhet har konkreta fördelar. De är lätta att 
förstå och ta till sig. Många skulle ha nära till stationen och många skulle kunna pendla in till 
närbelägna arbetsplatser. Men där slutar fördelarna. Ur flera andra aspekter är det högst 
tvivelaktigt om ett stationsläge i södra Munksjön är att föredra. Miljöpartiet de gröna tycker att 
det finns bättre alternativ. Låt oss förklara varför lite längre fram. 
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Artikel I. 
Artikel II. Flygplatsen 
Det är ett häpnadsväckande påstående som görs i underlaget om flygplatsen i kommunens 
Strategidokument. ”Flygplatsen är en kommunal flygplats som har stor betydelse för regionens 
tillväxt, attraktivitet och näringslivets konkurrenskraft. Det är av riksintresse att flygplatsens 
verksamhet ska fortsätta”. Miljöpartiet de gröna i Jönköping vet inte vad man ska tro, om man 
har någon koppling till verkligheten när man göra ett sådant uttalande. Där riskerar också 
förtroendet för andra seriösa skrivningar i underlaget, när man så radikalt enögt, med alla 
skygglappar som finns, ser på denna fråga. Vi förstår att detta är ett politiskt ställningstagande 
som har formulerats av politiker från partier som vill ha flygplats till varje pris. 

Vi lastar inte tjänstemännen som sammanställt detta underlag för det. Texten kan lätt tolkas som 
om det vore fakta. Vilket det alltså inte är. 

Enl. den undersökning som nyligen gjorts är det endast ett fåtal näringsidkare som uppger att 
flygplatsen har stor betydelse för deras företag. Bolaget som gjort undersökningen redovisar inte 
hur man valt ut de företag som är med i utredningen. Vi förutsätter att de tillfrågat 36 företag 
som under de senaste fem åren någon gång använt sig av flygplatsen, men som sagt, det 
redovisas inte. Det är svårt att få ett objektiv bild av vad flygplatsen har för generell betydelse 
för tillväxt, näringsliv etc om man bara frågar de som använder flygplatsen. Man kan ju ställa 
högre krav på objektivitet hos författarna till underlaget för denna remiss åtminstone. Vad har 
de för underlag att fälla sådana generella uttalanden. En stor del av den förhållandevis lilla 
mängd gods som landar på flygplatsen lastas om och flygs vidare och berör över huvudtaget 
inget näringsliv i regionen. Jönköpings kommuns bolagskoncern täcker förlusterna med ca: 20 
miljoner kronor om året. Flygplatsen har aldrig (vad vi vet) redovisat någon vinst ens då det var 
statligt ägt. De sammanlagda förlustsiffrorna för de tio år som Jönköping Airport har varit i 
kommunens ägo är mer än 200 milj kr. Investeringar har gjorts på det dubbla. Till det har 
Regionen bidragit med kapital för vissa linjer. Jönköping Airport är en ekonomisk katastrof. 
Därutöver har alla branscher och företag idag ett hållbarhetsansvar som gör att de väljer bort det 
mest klimatbelastande transportslagen och det är inte förvånande att det just är flyget som väljs 
bort. Det ser man också på Jönköping Airport statistik som tydligt visar att godstransporterna 
gått ner avsevärt. Det är såklart en konsekvens av de analyser som företag har gjort i snart sagt 
alla branscher. Flyget har en betydande brist i det att det genererar betydligt mer CO2-utsläpp än 
andra transportsätt. Föroreningseffekter som på hög höjd där den utgör en multiplikationseffekt 
(s.k.’radiative forcing’) på den globala uppvärmningen. Det är fakta som näringsliv och 
samhällsinstitutioner nu har tagit till sig, men tydligen inte alla politiker. Vad gäller flygplatsens 
betydelse för regionens tillväxt, är mer troligt att den skulle bättre bidra till regionens tillväxt 
och attraktivitet om den brukades som industrimark. 

Teknikutvecklingen ger oss andra möjligheter som är bättre. Många av de samhällsfunktioner 
som räknas upp görs idag med bättre resultat med drönare. Det är bl a brandspaning och 
organtransporter (där man minskat tiden utanför kropp och därmed ökat chanserna för en lyckad 
transplantation). En helikopter till sjukhuset skulle förmodligen göra restiderna kortare för akuta 
transporter än att ta vägen över flygplatsen. 

Betydelsen av flygplatsens dagliga verksamhet kan inte anses vara av riksintresse. 
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Kommunens kommentarer: Det är inte kommunen som har gjort bedömningen att 
Jönköpings flygplats är av riksintresse utan den bedömningen är gjord av Trafikverket 
som är den statliga myndighet som pekar ut riksintressen för kommunikationer. 
Trafikverket skriver 2018 i underlaget till den uppdatering som gjordes av 
riksintresseområden att flygplatsen är av fundamental regional betydelse. Texten i 
planbeskrivningen ändras så att det tydligare framgår att Trafikverket pekat ut 
Jönköpings flygplats som ett riksintresse.  

 
Artikel III. Nackdelar med ett stationsläge söder om Munksjön 
Höghastighetsbana mellan Stockholm-Göteborg-Malmö där alla tåg passerar Jönköping skulle 
ger regionens invånare stora fördelar utifrån ökad mobilitet med en betydligt större 
arbetsmarknadsregion. Det utgör också grunden för att vi bedömer att befolkningsökningen i 
och omkring Jönköping kommer blir mer dramatisk när höghastighetsbanan är på plats. Men 
långt ifrån alla tåg kommer att stanna i Jönköping. 

Beräkningar pekar på att var sjätte tåg kommer att stanna och att det kommer att passera ett tåg 
ungefär var sjätte minut i någondera riktning. Höghastighetståg ska passera mitt i tättbebyggt 
och tätbefolkat område med ungefär den frekvensen och med hastighet på 320 km/h. Det 
innebär mycket buller och också stadsnära barriärer, där banvallen stänger vägen till stadsnära 
rekreationsområden. Tåg som stannar måste bromsa in från höga hastigheter och alltid i stark 
nedförsbacke eftersom stationen planeras byggas ca 100 höjdmeter lägre än omgivande 
landskap. Det ger upphov till mycket ljud. Inbromsning ger högfrekvent ljud/buller och 
passerande snabbgående tåg ger lågfrekvent ljud/buller. Inbromsningar ger också upphov till 
luftföroreningar. Höghastighetsbanan kommer att kräva ett ca100 meter bred betongtråg på 
pelare genom den nya stadsdelen Skeppsbron. Det i sig, skapar ett mörkt och ogästvänligt 
ingenmansland i stadsmiljön. Allt detta strider med det som står i underlaget till remissen om 
god boendemiljö. Stationsläget södra Munksjön innebär stora höjdskillnader i sträckningen, 
vilket för med sig betydandeenergiförluster. Tåg som ska bromsa in för att stanna i Jkpg gör 
alltid det i nedförsbacke och sedan ska de upp igen under acceleration. Det strider helt emot 
hållbarhetsmålen om energieffektivitet och resurshushållning. Dragningen ner till södra 
Munksjön innebär att stadsnära rekreationsområden berörs som Bondberget, A6-golfbana och 
Strömsberg. (Järnvägssträckningen pekas inte ut i strategin mer än mycket begränsat på båda 
sidor om det tänkta stationsläget, (det kan ju vara en strategi i sig). Därför är det en bedömning 
från vår sida om var den sträckningen kommer att vara). Att vi kommer att se en järnväg inuti 
naturreservaten är möjligt men också möjligt att undvika, men sträckningen kommer då att vara 
i dess absoluta närhet och kommer att negativt påverka ljudbilden och förmodligen också 
djurlivet i dessa naturreservat. Det skiljer sig drastiskt mot vad som skrivs om i underlaget ang 
natur och friluftsliv. Om stationsläget blir Södra Munksjön borde också kommunens Strategi ta 
höjd för en ökad inströmning av trafik till området. Vi kan inte se att det finns någon sådan 
planering i strategin. Tvärtom verkar den järnväg som finns i området idag inte vara med i 
framtidsplanerna (återkommer till det längre fram). 

Kollektivtrafiken har i stort stagnerat sedan 2007 trots goda ambitioner och intentionsavtal. Den 
tid som gått sedan 150 000-strategin antogs har inte mycket hänt för att öka effektiviteten. Vi är 
nära nog framme vid slutmålet för den strategin och de beräkningar som då gjordes på hur 
många resor befolkningen totalt genomför/år stämmer ganska väl, men befolkningstillväxten har 
gått snabbare än vad man då förutsåg. 150 000-strategins beräkningar gick från omkring 124 
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000 till 150 000 invånare. Ingen trodde då att det skulle gå så snabbt att nå dit, och det är 
givetvis en del i att allt som planerats inte genomförts. I och med att 150 000-strategin togs fram 
tillkom också flera program och åtgärdsplaner för att klara av befolkningsökningens krav på 
mobilitet. Utfallet av dessa program och goda ambitioner har i stort uteblivit. 

Det som hänt är att trafiksystemet belastats än mer och kollektivtrafiken har i det närmaste "stått 
still" liksom även gång- och cykel. Vi tror att merparten av Jönköpingsborna upplever att 
trafiksituationen under 2010-talet blivit allt mer ansträngt vilket i sak hänger samman med att de 
planerade åtgärderna till stor del uteblivit. Om det som hänt beaktas med öppna ögon ökar 
förutsättningarna för att göra bättre i dessa frågor i denna nya strategi. Att kollektivtrafiken nu 
plötsligt skulle ta en ännu större andel med den yta man har i trafiksystemet idag håller vi inte 
troligt. Om man i Strategin planerar för ett stationsläge i Södra Munksjön förstår vi inte heller 
hur man helt kan bortse från att kollektivtrafiken måste öka sin kapacitet radikalt till detta 
område. En av de absolut viktigaste delarna i strategin är att planera för en effektiv 
kollektivtrafik till ett område som har tusentals arbetsplatser, 10-tusentals bostäder och en 
station med 20-tusen resenärer dagligen. Här behövs en planering för kollektivtrafiken som har 
en väsentligt högre kapacitet än dagens 12- och 18-meters bussar. Den som presenteras i 
Strategin anser Miljöpartiet är otillräcklig. 

Trafikverket planerar en ny järnväg mellan Byarum och Tenhult (s.k. Y-et). Den är liksom 
höghastighetsbanan tänkt för persontransporter. Om man som Värnamo- Skillingaryds eller 
Vaggerydsbo tänkt åka till Stockholm. Sätter man sig då på tåget som går till Tenhult när 
stationen ligger i Södra Munksjön? Väl i Tenhult får man byta tåg ner till Jönköpings 
resecentrum och därefter till en buss som ska trängas med övrig trafik ner till Södra Munksjön. 
Projektet verkar knappast genomtänkt. Är det då inte smidigare och framför allt, -går det inte 
betydligt snabbare för denne tänkta framtidsresenär att ta vätgasbilen till Södra Munksjön 
direkt? E4:an går ju raka vägen in i Munksjöstaden. Med den planering som nu råder ser vi inte 
att man har någon strategi för effektiv kollektivtrafik. En snabb och effektiv kollektivtrafik 
mellan resecentrum och Södra Munksjön blir särskilt viktig om stationsläget blir Södra 
Munksjön. Det märkliga är att den järnväg som idag finns och binder ihop dessa platser (med en 
restid på ca 4 min) inte finns nämnd som en resurs. Det är vår absoluta övertygelse att oavsett 
förbättringar och ökad effektiviteteten i trafiksystemet (vilket alltså inte finns med i underlaget), 
så kommer ett stationsläge vid Södra Munksjön att öka antalet bilar i innerstaden. Beräkningar 
från Sverigeförhandlingen visar på 20 000 resenärer per dygn som kommer att passera 
stationsläget i Jönköping. Stationens centrala läge i regionen med mycket landsbygd och 
undermålig framkomlighet för kollektivtrafiken finns inte annat att vänta än att en stor andel av 
dessa 20 000 kommer att välja att ta bilen till Södra Munksjön. Då ska det till stora ytor för 
parkering vilket man i underlaget har ambitionen att minska per inv. Detta kan leda till att det 
blir så svårt att resa via Jönköping och att andra alternativ blir lättare och mer tidseffektiva.  

Den totala trafiksituationen med en förtätad stad med mer trafik gör att ett stationsläge i Södra 
Munksjön är enligt vår mening negativt för framkomligheten för både boende och tågresenärer. 

Kommunens kommentarer: Kommunen har i kommunfullmäktige beslutat om att 
stationsläget för den kommande höghastighetsjärnvägen bör förläggas vid Södra 
Munksjön. Även i kommunens avtal med Sverigeförhandlingen är station vid Södra 
Munksjön utpekat. I den fördjupade översiktsplanen för Södra Munksjön tas frågan om 
stationen upp. Utbyggnadsstrategin tar alltså inte upp detta område då en aktuell plan 
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redan finns för området. Trafikverket har i förslag till nationell infrastrukturplan 
presenterat kostnadsbesparande åtgärder där omnämns bland annat lägre hastigheter 
genom stationer som en del.  

Kommunen ska ta fram en trafikstrategi där bland annat frågan om resandeflödena till 
och från stationsläget ska analyseras djupare. Trafikflödet till och från stationen kommer 
också att studeras vidare då Trafikverket påbörjar sin lokaliseringsutredning. Det kan 
antas att en extern station genererar mer trafik då färre människor bor i dess närområde. 
Om fler människor bor och arbetar i närheten av stationen ges möjlighet att antingen gå, 
cykla eller att åka kollektivt.  

Artikel IV. Fördyringar i byggandet av höghastighetsbanan.  
Ett stationsläge där marken har dålig bärighet är i sig en kostnadsökning för projektet som är 
svårt att i nuläget se hela konsekvenserna av. Det har sagts att i det fall det stationsläget blir i 
Södra Munksjön, förutsätter det att det borras en tunnel i berget väster ut, och att ”kommunen” 
vill se en tunnel norr om Göteborgsbacken. Var den ska komma fram i dagen väster ut har inte 
någon vi frågat gett något svar på. Det finns heller ingen som helst redogörelse för detta i 
underlaget. Att borra en tunnel under en mosse kan nog ha sina risker inser vi i Miljöpartiet de 
gröna. Förra gången man i det här landet framhärdade om stationsläge utan hänsyn till vad 
landskapet sätter för ramar var i Halland. Då sänkte man grundvattennivån och försvårade 
livsvillkoren för människor och djur på Hallandsåsen. Projektet drog ut på tiden med ett tiotal år 
och kostnaden var inte i närheten av den budgeterade. Även om det berg som håller Dumme 
mosse är mer solitt och går bättre att borra i är det troligt att detta medför stora bekymmer och 
kostnader. Även bärigheten i marken söder om Munksjön är mycket dålig. Höghastighetsbanor 
kräver hög bärighet och frambringar mycket vibrationer. Eftersom man vill utjämna de stora 
höjdskillnaderna och minska barriärer i stadsmiljön planerar man bygga järnvägen på pelare. 
Dessa får då ett högre marktryck än vad bana på mark hade fått och kräver en mycket större 
investering än om banan hade dragits på mark med bättre bärighet. Dessa förutsättningar som 
natur och landskap ställer bör noga övervägas. Samhällsplanering måste ta hänsyn till 
förutsättningarna och samspela med landskapet är vår analys. Att inte göra det kan stå oss och 
nästkommande generationer dyrt. Om man framhärdar kan det äventyra hela projektet med 
höghastighetsbanan vilket skulle vara en stor förlust för Jönköping och Sverige. 

Miljöpartiet de gröna anser att stationsläget Södra Munksjö strider mot vad som är god 
ekonomisk hushållning och god samhällsplanering varför man ansluta sig till ett av 
Trafikverkets kortlistade alternativ, nämligen Odensjö eller Tenhultsdalen. Båda dessa alternativ 
medför en omfattande förändring i tankarna kring kommunens framtida utbyggnadsstrategier. 

Kommunens kommentarer: Jönköpings kommun har ett kommunfullmäktigebeslut om att 
stationsläget för den kommande höghastighetsjärnvägen bör förläggas vid Södra 
Munksjön. Även i kommunens avtal med Sverigeförhandlingen är station vid Södra 
Munksjön utpekat. Då Trafikverket påbörjar arbetet med lokalisering kommer samtliga 
tre, av Trafikverket utpekade, stationsalternativ att utredas.  

 
Artikel V. Risker 
Miljöpartiet de gröna har länge och mycket enträget jobbat för att vi ska klara klimatmålen och 
undvika ”tipping point”, situationer där jordens klimatbalans upphör och klimatet ”skenar” av 
sig självt, och där -då planeten blir varmare och varmare utan makt för mänskligheten att kunna 
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göra någonting. Många politiker, ekonomer och i något fall naturvetenskapsmän har genom åren 
påstått att vi överdriver och att vi bedriver skrämselpropaganda. Varningar för om vi fortsätter 
så som vi gjort, (och kallar det för utveckling) genom att förbruka och försämra jordens resiliens 
och balans kommer det leda till ’tipping point’, har hånats och kallats för bakåtsträvanden etc. 
Människans överkonsumtion, skövling av skog, utrotning av arter och våra utsläpp av 
växthusgaser kommer leda till att jordens klimatbalans rubbas så till den grad att livsvillkoren 
för alla på planeten Tellus drastiskt försämras. Nu är det knappast någon politiker som säger 
emot. Så gott som alla säger sig ta ett ansvar i förhållande till miljö och klimat, men i planering 
och beslutsfattande i samhället är fortfarande många politiker och samhällsplanerare kvar i 
föreställningen att de förhållande som varit också kommer att bestå i framtiden. Detta trots att 
FN;s klimatrapport IPCC redan 2014 var tydliga med att extremväder kommer att blir vanliga i 
framtiden och få stora effekter på alla samhällen. De skriver citat–”viktig aspekt som AR 5 
utvärderat är de följdeffekter som uppstår vid en större eller mindre klimathändelse, s.k. 
kaskadeffekter. Det kan vara skador på infrastruktur som påverkar inkomst från en mängd olika 
områden som sedan påverkar världsekonomin eller ett lands BNP. Därför analyserar AR 5 
också behovet av hållbar utveckling som en anpassningsmetod. Hållbar utveckling kan bidra till 
motståndskraft i systemen, (d v s ’resiliens’), och minskar därmed risken för allvarliga 
konsekvenser. Alla länder oavsett utveckling är sårbara som en följd av dålig förberedelse även 
till dagens variabilitet i klimatet. Studier av observationer av extrema vädertillstånd som har ägt 
rum under de senaste årtiondena, visar på sårbarhet på såväl ekosystem som mänskliga system. 
Störd livsmedelsproduktion, vattenförsörjning och skador på infrastruktur visar att samhället 
brister i förberedelse även för att hantera konsekvenser av dagens klimat. Det är främst 
förändringar i vattnets kretslopp i vissa regioner som uppvisar allvarliga konsekvenser.” slut på 
citatet. 

Vi vet att klimatförändringarna är här och att de kommer att bli mer omfattande och vanligare 
även om vi lyckas minska CO2-utsläppen. Att klimatpanelen särskilt pekar på förändringar i 
vattnets kretslopp är förstås ingen tillfällighet. Översvämningar i områden med resursstarka 
samhällen som trott sig ha haft insikt och förberett sig väl har ändå blivit hårt drabbade. 

Miljöpartiet de gröna tycker att det är en oerhörd risk att planera en dragning av det som 
kommer att bli en av landets viktigaste transportled ner i en sänka som har ett stort 
tillrinningsområde. Ett område som av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
identifierats som en av 25 platser i landet med hög risk där konsekvenserna kan bli stora. 
Dessutom går dragningen över mark som SGU (Sveriges geologiska undersökning) avrådde 
kommunen att bygga bostäder på då hela området på och omkring A6-golfbana består av silt-
material. SGU ansåg att området är för osäkert på grund av rasrisk. Att bygga tunnel väster ut 
som svårligen kan undvika Dumme mosse innebär också en uppenbar risk utifrån denna 
vetskap, eftersom inga beslut är tagna om var tunneln ska byggas är det i dagsläget svårt att 
bedöma riskerna. Att en tunnel av den karaktären är ett objekt för ett attentat som kan leda till 
väldigt stor skada både på samhället och i människoliv och natur borde också beaktas som en 
potentiell risk. Att vatten kan ta nya vägar när det blir stora regnmängder är en surt förvärvad 
kunskap som vi önskar inte ska upprepas i Jönköping. Miljöpartiet de gröna anser att en 
dragning av höghastigjärnväg ner till Södra Munksjön har allt för stora risker i ett framtida 
förändrat klimat. Miljöpartiet anser att detta strider mot hållbar utveckling i 
samhällsplaneringen. 
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Kommunens kommentarer: Då Trafikverket påbörjar arbetet med den formella 
planprocessen och en lokaliseringsutredning kommer samtliga tre, av Trafikverket 
utpekade, stationsalternativ att utredas djupare. I detta arbete kommer samtliga aspekter 
att vägas samman och beslut om dragning och stationsplacering kommer därefter att tas.   

 

Ny Stad 
Höghastighetsjärnvägens dragning genom vår kommun är en mycket viktig pusselbit i 
stadsplaneringen och kommunen behöver snarast få besked från staten hur man från statligt 
håll_ tänker sig denna dragning. 

Miljöpartiet de gröna har länge och oförtrutet jobbat för en höghastighetsjärnväg som binder 
ihop södra Sverige och frigör plats på de nu överbelastade befintliga järnvägarna, till nytta för 
hela Sverige från norr till söder, stad som landsbygd, ska bli verklighet. Det är dessutom 
bråttom att ställa om transportsektorn. Denna höghastighetsjärnväg blir en mycket viktig del i 
omställningen till ett fossilfritt Sverige. Genom klimatlagen har Sverige antagit målet att 
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För att nå dit har regeringen 
också antagit målet att utsläppen för inrikes transporter ska minska med minst 70% till år 2030. 
För att nå dit har man gjort beräkningar på fossilfria energi-resurser. Eftersom tåg är helt 
överlägset andra transportsätt i energieffektivitet (undantaget gå och cykla) behöver så många 
transporter som möjligt förläggas till järnväg för att den fossilfria energin ska räcka till att ställa 
om andra sektorer i samhället. Det råder ingen tvekan om att höghastighetsjärnväg är en viktig 
del i omställningen mot netto noll CO2 för Sverige i allmänhet och för Jönköpings kommun i 
synnerhet. 

Miljöpartiet de gröna i Jönköping presentera en idé om en ny stad redan 2015. Eftersom vår 
analys om vad en ny höghastighetsbana skulle innebära för Jönköping och med de aspekter vi 
redovisat ovan kan vi också förutse att framtiden är mer oförutsägbar än den någonsin har varit. 
Det låter som en motsägelse, men är också en realitet. Trots eller kanske tack vare erfarenhet 
och forskning kan vi säga oss veta att det blir svårt att veta vad ett förändrat klimat verkligen har 
för konsekvenser lokalt i Jönköping. En havsnivåhöjning har redan startat. Vad innebär det för 
Jönköping när alla kuststäder i Sverige måste förhålla sig till en meter kanske ännu högre 
havsnivå om 50, 60 eller 100 år. Därutöver kraftigare och mer frekventam stormar/orkaner. Kan 
det då kanske vara än mer attraktivt att bo centralt i södra Sverige med fantastisk natur på fast 
mark? Ja, vi i Miljöpartiet de gröna tror det. I vår del av världen anser forskarna att det är 
mindre troligt att torkperioderna blir så långa att det blir omöjligt att odla så som man bedömer 
att det kommer bli på många andra platser på jorden. Ökenutbredningen är dramatisk, 12 000 
miljoner ha/år de senaste åren. Värmeböljor blir längre och kraftigare, svält och fattigdom 
kommer i spåren av klimatförändringarna att driva människor på flykt i stor skala. Vi har ändå 
goda förutsättningar att klara livsmedelsförsörjning även i framtiden om vi har stabila 
ekosystem och tillräckligt med bra jordar att odla på. Detta kommer att leda till att människor 
kommer att dras till platser på norra halvklotet där förhållandena är mer gynnsamma och 
samhällen är hållbart uppbyggda. 

Området mellan Barnarp och Tenhult har de allra bästa förutsättningarna för byggandet av en ny 
modern ekologisk stad. Möjligheten att bygga en stad som utifrån alla hållbarhetskriterier är 
unikt goda i detta område. Här finns redan samhällen som med dess infrastruktur underlättar 
byggnadsskedet och staden kan växa med stöd från befintlig service. Naturmiljön ger området 
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goda förutsättningar att skapa hälsosamma livsmiljöer. Här har vi en tillväxtpotential som vi 
redogjort för ovan och som också kan stärkas av ett stationsläge på höghastighetsbanan. Här 
finns även goda förutsättningar att bygga allt det en stad behöver utan allt för stor påverkan på 
biodiversitet och jordbruksmark. Låt oss ta några exempel. Närheten till Jönköping-Huskvarna 
och Torsvik, med ett industriområde som expanderar ger ett brett utbud av arbetstillfällen. 
Närheten till fjärrvärmeverket ger möjlighet till en hållbar klimatsmart energilösning. Hög höjd 
som ger god luftkvalité. Närheten till natur och vackra vyer ger området attraktivitet utöver det 
vanliga. Säker fast mark ger låga byggkostnader som är klimatsäkra. Mycket mark som har låg 
bonitet med produktionsskog som håller låg biodiversitet. Biologisk enfald snarare än mångfald. 
Många av de förutsättningarna här är mycket bättre än på många andra håll i landet. Man bör 
också nämna att det i området också finns bergtäkter som gör de tunga transporterna korta i 
byggskedet. Att vi i Sverige behöver bygga nya städer i framtiden om inte andra viktiga världen 
ska gå förlorade runt våra befintliga städer är vi Miljöpartister säkra på. Många andra europiska 
länder bygger nya städer med hållbarhet som ledstjärna. 

När infrastrukturen är överhettad i de befintliga städerna så är det inte längre hållbart att öka 
belastningen på trafiksystemet och reningsverken. En aspekt som man måste ha i beräkningen är 
att kraven på rening ökar. Vattenkvalitén får inte försämras enligt EU:s vattendirektiv. Den 
infrastruktur som dricksvattenförsörjning och reningsverk utgör är verkligen viktig, och frågan 
måste ställas om man klarar ökad belastning i den omfattning som utbyggnadsstrategin ger. 
Reningsverket Simsholmen är så vitt vi kan bedöma begränsad i fysisk mening. Här råder också 
en potentiell översvämningsrisk. 

En järnväg som förbinder den nya staden med Jönköping skulle kunna byggas till en del på 
befintlig järnvägsvall ända fram till södra delarna av ljungarums industriområde. Fortsatt ny 
dragning skulle förslagsvis kunna gå över där Herkulesvägen byter namn i söder och gå i 
riktning mot Odensjö-Bashult där den angör stationsläget för höghastighetsjärnvägen. Den nya 
Järnvägen som är planerad mellan Byarum och Tenhult skulle självklart också angöra den 
punkten. Järnvägen skulle då knyta ihop nuvarande resecentrum med stationsläget för 
höghastighetsbanan. Banan som i det fallet skulle byggas på industrigatan skulle börja stiga 
söder om E4:an och byggas på pelare för att jämna ut höjdskillnaderna fram till det nya 
stationsläget. Det här är förstås något som måste utredas, men det är ett betydligt mindre 
ingrepp i både stadsmiljön och naturmiljön. Framförallt utgör den en lösning som inte 
tillnärmelsevis har så höga investeringskostnader som ett stationsläge i Södra Munksjön. 

Kommunens kommentarer: Under den senaste 100 åren har få nya städer byggts i 
Sverige, det som har byggts är förorter. Det pågår i dagsläget idéer om flera nya städer i 
Sverige, men vi har fortfarande inte sett dem realiseras och kunnat utvärdera om 
intentionerna kunnat uppfyllas. Även om tanken kan kännas lockande med att få sätta 
pennan till ett helt vitt papper och från början kunna bygga upp ett så hållbart samhälle 
som möjligt så för det med sig många utmaningar. En utmaning är bristen på förankring, 
det tar tid att bygga upp en identitet och förankring hos de blivande invånarna. En annan 
invändning är att för att den nya staden ska få tillgång till en attraktiv kollektivtrafik och 
en god närservice krävs det ett tillräckligt befolkningsunderlag. Det skulle innebära att 
en stor del av den nya bebyggelsen som planeras fram till 2050 behöver ske i den nya 
staden. I det sammanhanget bör det också tas i beaktande att många av de som flyttar till 
kommunen i dag efterfrågar ett centralt läge. Miljonprogrammet visar också vilka 
problem som uppstår när stora områden byggs ut samtidigt. När alla flyttar in samtidigt 
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blir det lätt en homogen grupp av invånare. Byggs den nya staden istället ut etappvis 
kommer de som flyttar dit istället under lång tid få leva utan tillräcklig samhällsservice 
och med begränsad kollektivtrafik vilket medför ett bilberoende. Att verkligen få till ett 
stadsliv i den ”nya staden” skulle vara en mycket stor utmaning. Städer behöver i stället 
växa fram över tid så att dess historia och sociala liv kan utvecklas i takt med 
byggnaderna. En del av den nya bebyggelse som föreslås i utbyggnadsstrategin handlar 
också om att utveckla den staden vi redan har, att använda marken på ett bättre sätt och 
att bygga samman områden som i dag är egna små enklaver, samt skapa bättre underlag 
för närservice och kollektivtrafik. En ytterligare viktig aspekt i planförslaget är att stärka 
områden som idag har en relativt stor befolkning men där utbudet av service är litet. Att 
ytterligare stärka dessa områden med nya bostäder bidrar till målet om att hela 
kommunen ska leva.  

Bygge av stad och boende. 
Avsnittet ”Socialt hållbar stadsplanering” tycker vi i Miljöpartiet de gröna är ett av de viktigaste 
i hela underlaget. Tyvärr har det fått ett litet utrymme i slutet av dokumentet. Vi anser att social 
hållbarhet är grunden till det mesta som tas upp i underlaget för utbyggnadsstrategin. Jobbar 
man strukturerat och medvetet med dessa frågor kommer mycket av allt det andra så att säga 
”på köpet”. 

Vi föreslår att alla verksamheter, men framför allt de som berör samhällsbygge, inom 
kommunen börja jobba med ISO 26000 som är ett verktyg för att arbeta med sitt samhällsansvar 
på ett strukturerat sätt. Man har i senaste utgåvan av ISO 26000 på svenska bytt namn från 
”socialt ansvarstagande” till ”organisationers samhällsansvar” som är en tydligare översättning 
för innehållet i denna standard där man på engelska säger ”social responsibility”. Kanske något 
att tänka på även för Jönköpings kommun där social hållbarhet har blivit lite av ett uttryck på 
modet, men få kanske förstår den egentliga vidden av detta begrepp. 

Kommunens kommentarer: Social hållbarhet är en viktig dimension i ett hållbart 
stadsbyggande. Av den anledningen har ett större fokus satts på frågan i 
utbyggnadsstrategin i förhållande till den gällande översiktsplanen. Social hållbarhet är 
också en viktig del av Agenda 2030 som beskrivs i de inledande delarna till planen som 
en grundförutsättning för planarbetet. Att social hållbarhet fått ett eget kapitel sist i 
planbeskrivningen ska inte tolkas som att social hållbarhet är mindre viktigt än andra 
kapitel utan har enbart att göra med att göra dokumentet så läsvänligt som möjligt.  
Huruvida kommunens verksamheter ska arbeta med ISO 26000 är en fråga som i första 
hand bör behandlas inom ramarna för kommunens hållbarhetsarbete och inte 
utbyggnadsstrategin. Som vi ser det ligger innehållet i ISO 26000 i linje med kommunens 
arbete med social hållbarhet. De delar som ingår i ISO är i princip samma som finns i 
vårt arbete, det vill säga kartläggning, analyser, uppföljning och målsättning. Arbetet 
utgår från ett rättighetsbaserat synsätt och ska leda arbetet framåt för att uppfylla målen 
i agenda 2030.  

 
I avsnittet ”Socialt hållbar stadsplanering” finns det tre punkter vi skulle vi trycka lite extra på. 
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Artikel VI. Jämlikhet och jämställdhet 
För det första är det den bostadssegregation och ojämlikhet som finns på bostadsmarknaden 
idag. Den resa med värdestegring på sitt boende som bl.a. generationer från 60 och 70-talet har 
kunnat göra är en utopi för yngre generationer som därmed ofta är utestängda från 
bostadsmarknaden. För att inte tala om att kunna skaffa sin första egna bostad. 

Den rapport om boendesegregation i Jönköping som stadskontoret tog fram 2019 visar även att 
segregationen mellan bostadsområden ökar. I båda dessa fall har kommunen en uppgift att fylla. 
Inte minst för att uppnå den blandstad som man vill ha i nya exploateringar såsom Södra 
Munksjön. Miljöpartiet de Gröna i Jönköping anser därför att strategin ” Eftersträva ett varierat 
utbud av bostadstyper och upplåtelseformer i alla stadsdelar.” är en för svag formulering för att 
få önskat resultat. Miljöpartiet de gröna vill att kommunen AKTIVT ska arbeta för att få ett 
varierat utbud av upplåtelseformer och bostadstyper. En nyckel till detta är också att släppa in 
fler former av byggaktörer. Här har kommunen en möjlighet, och ett ansvar, att göra mindre 
marktilldelningar i ett område så att även mindre aktörer har en chans att kunna bygga. Detta 
påverkar variationen positivt. Kommunen ska också erbjuda möjligheten att gå in som borgenär 
för mindre byggherrar för att stödja ett varierat byggande. Kommunen ska även agera för att 
skapa eller underlätta bildandet av byggemenskaper. Möjligheten för hushåll med olika 
ekonomisk styrka att få bostad i nyproducerade lägenheter måste också lösas för att få en 
blandad och jämlik stad. Även här har kommunen en möjlighet och ett ansvar att agera genom 
krav i marktilldelning eller genom sina egna bostadsbolag. 

Kommunens kommentarer: Mer detaljerade lösningar på hur en blandad bebyggelse 
exakt ska uppnås och genomföras anser vi görs bättre i t.ex. kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. Där finns bättre möjligheter att kunna testa, genomföra och 
utvärdera enskilda insatser. En uppföljning av planens genomförande med bland annat 
hänsyn till bebyggelsens innehåll kommer dock att göras årsvis. 

 
Artikel VII. Barnperspektivet 
I dokumentet pratas det mycket om att lekplatser, skolgårdar och att vägarna dit ska vara väl 
anpassade för barn. Det är ju i och för sig bra, men är en för snäv avgränsning tycker vi i 
Miljöpartiet. Vi tror ju på att barn ska finns i hela staden som då ska vara anlagd utifrån det. Det 
skapar dessutom bra förutsättningar till ett bra liv för flera, t.ex. äldre och till och med 
medelålders, om miljöer skapas utifrån barns behov. 

Kommunens kommentarer: Planbeskrivningen utvecklas till granskningen när det gäller 
barn i den byggda miljön. 

 
Artikel VIII. Delaktighet 
Idag görs ofta samråd med medborgare förhållandevis sent i processen när mycket redan är 
fastställt. Det blir mer ett forum för att meddela en förändring än att faktiskt ta in synpunkter 
från medborgare. Det skapar en känsla av att beslut inte går att påverka vilket i sin tur stärker ett 
politikerförakt och misstro till demokratin. Detta är allvarliga effekter som vi i Miljöpartiet i 
Jönköping tror kan mildras med att redan på ett idéstadium gå ut till medborgare för att få deras 
synpunkter på en förändring och att kunna ta in dessa i utformandet av förändringen. Inte bara 
som små finjusteringar. Det kommer göra arbetet lite jobbigare, men vi är övertygade att det 
betalar sig över tid med en större tilltro till processen hos allmänheten. 
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Kommunens kommentarer: Stadsbyggnadskontoret arbetar fortlöpande med att 
förbättra dialogen med medborgarna i samhällsbyggnadsprocessen. Vi har en plan- och 
bygglag som lagstadgat samråd och granskning i översiktsplanen och 
detaljplaneprocessen. Kommunen har dock möjlighet att genomföra medborgardialoger 
utöver vad lagen säger. Det är en möjlighet som nyttjats i arbetet med 
utbyggnadsstrategin där vi hade en tidig medborgardialog innan arbetet påbörjades. 
Översiktsplanen passar särskilt bra för sådana tidiga dialoger, när vi väl kommer till 
detaljplaneskedet är mycket redan fastlåst. Kommunen har under de senaste åren arbetat 
med flera planprogram, vilket också ger möjlighet att titta på ett större område och få in 
mycket synpunkter.  

 
Sammanfattning 
Miljöpartiet de gröna vill skicka med ett stort tack för det gedigna underlaget som vi nog tycker 
utgör både en strategi och en översiktsplan och därför blir väldigt omfattande. Vi har i huvudsak 
behandlat den som ett strategidokument och mindre som en översiktsplan. Vi ser fram emot 
diskussioner om hur vi ’tillsammans’ bygger vår kommun hållbart, jämställt och klimatanpassat 
i framtiden. Vi avslutar med en sammanfattning i punktform. 

− Lägg ner flygplatsen. Jönköpings Airport går årligen med stora förluster och området 
kan bidra till att fler företag kan etablera verksamheter om man gör flygplatsen till 
industriområde. 

− Planera för ett effektivt kollektivtrafiksystem generellt och spårbunden förbindelse 
mellan nuvarande resecentrum och stationsläge för höghastighetsbanan. Detta är en 
förutsättning för 200 000 invånare. 

− Ompröva ställningstagandet om stationsläge för höghastighetsbanan. Ekonomi, 
energieffektivitet, klimatanpassning, buller i stadsmiljön, trängsel i trafiksystemet och 
stora parkeringsytor talar emot ett stationsläge vid Södra Munksjön. 

− Planera för en ännu större befolkningstillväxt redan nu. Reservera ett stort markområde  
− förslagsvis det som idag avgränsas av tätorten Barnarp-Odensjö i väster, väg 845 mellan 

Odensjö- Rogberga i norr, väg 842 mellan Barnarp och Tenhult i söder samt tätorten 
Tenhult i öster – i kommande översiktsplan som ”strategiskt område” för en framtida 
ekologisk ny stad, som kan rymma uppemot 100 000 invånare med tillhörande service, 
arbetsplatser, kommunikationer, rekreation med mera. Denna nya stad kan anses utgöra 
ett komplement till en del av kommunens nuvarande utbyggnads- och 
förvandlingsområden. 

− Verka för att den nya sträckningen av järnväg Byarum-Tenhult har stationsläget för 
höghastighetsjärnvägen som en målpunkt. 

− Kommunens alla verksamheter ska jobba efter ISO 26000 (Organisationers 
samhällsansvar), som är ett verktyg för att arbeta med sitt samhällsansvar på ett 
strukturerat sätt. 

− Kommunen ska aktivt arbeta för att få ett varierat utbud av upplåtelseformer och 
bostadstyper genom att släppa in fler former av byggaktörer, göra mindre 
marktilldelningar, erbjuda möjligheten att gå in som borgenär för mindre byggherrar 
och skapa eller underlätta bildandet av byggemenskaper. 

− Ta med barnperspektivet i all planering för omvandling och nybyggnad i 
samhällsbygget. Barn vistas i alla allmänna miljöer. 
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Ta med kommuninvånarna tidigt i processen. Delaktighet i samhällsplaneringen är en mycket 
viktig demokratifråga. 

 
 
Vänsterpartiet 
Sammanfattning  

− Det är många mål som ska uppfyllas men att hejda klimatförändringarna är den mest 
akuta uppgiften och måste genomsyra hela strategin.  

− Om man vill uppnå social och ekologisk hållbarhet ser vi små möjligheter att använda 
förtätningsstrategin.  

− Vi anser att en prioritering av utbyggnadsområden ska göras men att den måste anstå till 
dess att etapp 2 av utbyggnadsstrategin är klar. 

− Det är viktigt att bevara och utveckla stadens gröna strukturer. Dessa ska vara 
sammanhängande. Fler åtgärder måste till för att begränsa biltrafiken.  

− Vi bör eftersträva flerkärnighet. Även mindre orter måste kunna leva och utvecklas. 
− Barnperspektivet måste genomsyra utbyggnadsstrategin.  
− All planering måste eftersträva att öka resiliensen, inte minst gentemot effekterna av 

klimatförändringarna. Övergripande Under Hälsa och säkerhet i del 2 bör det finnas 
med ett avsnitt om och strategier för anpassning till ett varmare och torrare klimat.  

 
Kommunens kommentarer: Samtliga punkter utom resiliens behandlas mer ingående 
nedan. När det gäller anpassning till ett varmare, och torrare klimat samt fler 
översvämningar återfinns en del under kapitlet om Parker och natur i del 1. Där finns också 
en hänvisning till kommunens program för anpassning till klimatförändringar som 
fördjupar frågan ytterligare. 

 
 

I Hållbarhetsbedömningen förordas en prioritering av vilka områden som ska byggas först. Det 
håller vi med om men här uppstår ett problem i och med att planeringen har delats upp i två 
etapper. Resultatet blir att prioriteringen utgår från en ofullständig bild av vilka 
utvecklingsvägar/ möjligheter som faktiskt finns. Vi föreslår att vissa ”givna” områden i etapp 1 
prioriteras de närmsta åren men att prioriteringsordningen i övrigt fram till 2050 får vänta tills 
etapp 2 är klar. Utbyggnadsstrategin behöver ha en definition av olika begrepp. De två 
paradbegreppen, förtätning och omvandling, måste tydligare definieras. Andra exempel på 
begrepp som inte är självklara, och som delvis används lite huller om buller, är: tätorter, 
stadsdelar, centrala stadsdelar, kommundelar, regionkärna och stadskärna (förklaras i en 
ofullständig och svårtydd kartbild), tätortsbebyggelse, stadsdelscentrum, större 
nybyggnadsområde, parker /grönområden / naturområden, fokusområden. Är till exempel 
Bankeryd och Taberg stadsdelar eller tätorter? Kan en tätort ha ett stadsdelscentrum? Under 
rubriken ”övergripande strategier” redovisas en ambition att förbättra den demokratiska 
förankringen, bland annat genom medborgardialoger. Det tycker vi är positivt. Vi kan 
konstatera att får ”folket” bestämma, skulle strategin inte sett ut som den gör. Mer grönska är ett 
utbrett önskemål och parker/grönområden borde få en mer framskjuten plats. Förtätning är ett 
relativt begrepp men medborgarna verkar tycka att den befintliga bebyggelsen redan är 
tillräcklig tät. Av den och många fler anledningar är det olyckligt att förtätning har blivit ett 
huvudalternativ i utbyggnadsstrategin. En viktig förutsättning för en meningsfull dialog med 
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medborgarna är att planeringsprocessen är transparent och att planeringsunderlaget är begripligt 
och åtkomligt. Det är en bra redovisning av hur planeringsprocessen fungerar men vad gäller 
kartmaterialets tillgänglighet finns det utrymme för förbättringar.  

1. Det behövs en bättre förklaring till hur den fungerar och hur man bär sig åt för att kunna se 
olika saker.  

2. Det är för liten nyansskillnad inom respektive färglager för att man klart ska kunna se om det 
handlar om t ex ändrad, utvecklad eller pågående användning. Ännu svårare blir det om man ska 
ha flera lager igång samtidigt.  

3. För att få en helhetsbild över ett visst område måste man växla mellan många olika kartor. 
Detta gör att man bara kan studera ett område åt gången.  

4. Man måste ha en snabb uppkoppling för att det ska hända något när man bockar i och bockar 
ur olika skikt eller byter karta.  

5. Det finns inget i kartmaterialet som visar hur många nya bostäder man räknar med i de olika 
områdena. 

Kommunens kommentarer: Till granskningen förtydligas de begrepp som använts och 
en översyn görs så att de används konsekvent. Till granskningen förtydligas också 
kartmaterialet. När det gäller förtätning svarar kommunen under hållbar byggnation. 

Planeringsstrategier  
Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hänger ihop men grunden är den ekologiska 
hållbarheten. Att gå utanför de planetära gränserna kan aldrig vara socialt eller ekonomiskt 
hållbart. I förslaget förs ingen diskussion vare sig om de sociala eller ekologiska effekterna av 
förtätningsstrategin (mer än att biltrafik lättare kan ersättas av gång, cykel och kollektivtrafik). 
Detta är en brist. Det finns uppenbara konflikter mellan delar av strategierna. Exempelvis 
inkräktar förtätning på gröna ytor och försvårar dagvattenhanteringen. Nedan kommenterar vi 
de enskilda strategierna.  

Hållbar byggnation  
Förtätning är inte per automatik hållbart, varken ekologiskt eller socialt. Förtätningsstrategin 
måste omprövas. Under hållbar byggnation saknas helt strategi för hur byggnationen ska bli 
ekologiskt hållbar. Energieffektivt byggande ska finnas med under denna punkt. Klimatläget är 
så allvarligt att allt byggande från och med nu måste göras med material med så lite 
koldioxidutsläpp som är tekniskt möjligt. Materialet trä kan dessutom lagra koldioxid under 
lång tid. Byggnaderna ska utformas för minimala värme- och kylbehov samt förses med egen 
elproduktion. Träd och annan grönska runt byggnaderna hör också hit. 

Kommunen svarar: Förtätning ses främst som hållbart av tre anledningar. Dels är det 
markbesparande då ny mark inte tas i anspråk, dels innebär det i allmänhet att det byggs 
centrumnära med närhet till service och förutsättningar för att välja hållbara 
transportslag. Förtätning är dock inte per automatik hållbart och får inte ske 
urskillningslöst. Ska förtätningen vara ekologiskt och socialt hållbar ska den ske på ett 
genomtänkt sätt så att andra värden till exempel behovet av grönska i staden inte får stå 
tillbaka för förtätningen. Samtidigt som vi förtätar måste vi också planera in mer grönska 
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i staden. Hållbarhetsbedömningen visar att tillgången till grönska om vi planerar enligt 
utbyggnadsstrategin kommer tillgången till grönområden öka. Kommunen har också 
bedömt det som rimligt att ta till exempel grönområden utmed trafikleder i anspråk för att 
möjliggöra att trafikleden omvandlas till stadsgata. I de fallen bör dock även mängden 
grönska i omgivningen samtidigt öka, det finns förutsättningar för mer träd både i 
grönområdena och i stadsmiljön till exempel. Krav på energieffektivt och byggande med 
tillexempel trä kan kommunen bara ställa i de fall där kommunen är markägare.   

Hela kommunen ska leva  
Här behövs mer än floskler för att beskriva strategin. Punkten hänger ihop med det kommande 
landsbygdsprogrammet (Program för landsbygdsutveckling i Jönköpings kommun). Vi anser att 
översiktsplanen ska anpassas efter vad som sägs i landsbygdsprogrammet, inte tvärtom. 

Kommunens kommentarer: Detta är en av de strategier som följt med från nuvarande 
översiktsplan. Kommunfullmäktige har konstaterat att dessa fortfarande är aktuella och 
valt att inte göra några ändringar i den då dokumenten under en tid kommer att gälla 
parallellt. Under arbetet med utbyggnadsstrategin har en dialog skett med de tjänstemän 
som är ansvariga för framtagande av landsbygdsprogrammet och kommunens ambition 
är att dessa inte ska vara motstridiga. Frågan kommer att vara ännu aktuellare under 
arbetet med utbyggnadsstrategin för landsbygden och de mindre tätorterna.  

Blandad bebyggelse  
Ambition är att bygga en blandad stad. Detta ser vi som positivt men vi ser också svårigheter. 
Bland annat finns det orosmoln som ökad näthandel och höga bostadskostnader som kan 
påverka möjligheterna att få en blandad och integrerad stad. 

Kommunens kommentarer: Det finns utmaningar med att uppnå en blandad stad, men vi 
bör ändå sträva dit. 

Hållbara transporter  
För att få hållbara transporter måste biltrafiken begränsas. Det räcker inte att enbart ordna mer 
av kollektivtrafik och cykelvägar. Att begränsa biltrafiken måste finnas med som en strategi. 
Det är av klimatskäl (och andra skäl) helt nödvändigt.  

Kommunens kommentar: Hur vi ska uppnå målen om att biltrafiken inte ska öka 
kommer att hanteras i den kommande trafikstrategin. 

Hushållning med resurser  
Här ska tydligare framgå att jordbruksmark inte ska bebyggas. Det beslutet är väsentligt för 
planeringen. Inte heller existerande grön- och parkmark bör bebyggas. Omvandling av central 
belägen gråmark från verksamheter till bostäder ger inte nödvändigtvis en bättre hushållning 
med mark. Om det finns verksamheter i drift flyttas de längre ut och tar då oftast tidigare 
oexploaterad mark i anspråk. Räknat i kvadratmeter kan nettot rent av bli negativt.  

Kommunens kommentar: Ställningstaganden för jordbruksmark står under areell 
näring. Centralt belägna verksamhetsområden är ofta ineffektivt nyttjande och det bör gå 
att organisera dem på ett effektivare sätt vid en flytt. Däremot ser vi ett behov av 
verksamhetsområden för nya verksamheter där framförallt logistikverksamheterna kräver 
enormt stor yta. Blandade verksamheter istället för rena verksamhetsområden centralt i 
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staden ger också andra fördelar som goda förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik 
och närhet till service. 

Bara vanligt vatten  
Att hushålla med vattnet är bra men vi behöver också skydda det från föroreningar. I strategin 
ska ingå att minimera utsläpp av ämnen med negativ miljöpåverkan.  

Kommunens kommentar: Formuleringen på strategierna är samma som i gällande 
översiktsplan och medtagna som en planeringsförutsättning då översiktsplanen och 
utbyggnadsstrategin under en begränsad tid kommer att gälla parallellt. Kommunen 
bedömer att strategierna fortfarande är relevanta. Utsläpp av ämnen med negativ 
miljöpåverkan bör givetvis minimeras men är en fråga som endast till viss del berör 
utbyggnadsstrategin. Stadsbyggandet bidrar med utsläpp till vatten främst via dagvatten 
samt avloppsvatten och detta finns beskrivet under kapitlet vatten respektive 
miljökvalitetsnormer för vatten samt behandlas mer ingående i kommunen vatten- och 
avloppsplan. 

Stadsbyggnadsprinciper  
Vi välkomnar de tydliga målen som i stort sett är bra. Vi vill särskilt betona vikten av aktiva 
bottenvåningar, aktiva fasader, sociala vistelseytor, rymliga gröna gårdar och sammanhängande 
grönstruktur. Dock bör noteras att gårdsstorleken behöver ökas med höjden på husen. När det 
gäller sammankoppling av gator vill vi påpeka att ”genomsilning” inte kan gälla för biltrafik på 
alla gator. Biltrafik kan tillåtas på vissa gator och för övrigt bara för att nå fastigheter.  

Indikatorer för hållbart stadsbyggande  
Valet av indikatorer och deras inbördes förhållande är problematiskt. Vi kommenterar de olika 
delarna nedan. Det sägs också att indikatorerna inte alltid är möjliga att nå i varje enskilt 
projekt, men strävan bör vara att stadsplaneringen som helhet går i indikatorernas riktning. 
Innebär detta exempelvis att man kan nöja sig med bostadsgårdar under 1500 kvm på vissa 
platser bara man får större på andra, så att medeltalet håller sig på minst 1500 kvm? Vi anser att 
vissa av indikatorerna bör vara mini/maxinivå i varje projekt.  

Kommunens kommentarer: När det gäller storlek på gårdar så finns i planbeskrivningen 
också rekommendationer när det gäller solinstrålning, den rekommendationen gör att 
gårdens storlek behöver ökas om husen blir högre. Vi tror inte att det i varje enskilt 
projekt är möjligt att nå indikatorerna, vid en mindre förtätning centralt kanske det inte 
går att uppnå en bostadsgård som är 1500 m2 till exempel. Vi kommer att ta fram en 
nulägesbeskrivning till indikatorerna för att kunna bedöma utvecklingen över sikt, en del 
av underlaget finns i stadsdelsbeskrivningarna.  

Markbesparande. Minst 70 % av det totala antalet nya bostäder ska tillkomma genom 
omvandling av redan exploaterad mark eller förtätning. Man kan få intrycket av att detta är ett 
överordnat mål vilket vi anser vara bakvänt. Om man ska ta hänsyn till alla andra mål, 
ekologiska och sociala, är det inte säkert att det går att trycka in 70 % av de nya bostäderna 
genom omvandling och förtätning. Indikatorn bör tas bort helt och hållet.  

Kommunens kommentarer: I samband med att utbyggnadsstrategin togs fram har i 
anslutning till miljöbedömningsarbetet beräkningar av antalet tillkommande bostäder i 
respektive områden gjorts och utifrån det bedömer vi indikatorn som rimlig. Det är 
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dessutom en indikator som kommunen har jobbat med ett antal år och som går att följa 
upp över tiden.  

Exploateringsgrad. Inom 400 m till kollektivtrafik e-tal på minst 1,0 på hela området. Varför 
just 400 meter?  

Kommunens kommentarer: Fem minuter till hållplatsen är ett vanligt mått på 
acceptabelt gångavstånd i medelstora städer. Från hållplatsen motsvarar fem minuters 
promenad ungefär en radie på 400 meter. 400 meter till hållplats rekommenderas bland 
annat av Trafikverket (koltrast, planeringshandbok för en attraktiv och effektiv 
kollektivtrafik) och räknas som gångavstånd till kollektivtrafik till exempel när de svenska 
miljömålen följs upp.  

Parker och torg. Minst 15 % natur, parker och torg av den totala markytan i större 
nybyggnadsområden. Var går gränsen för ”större nybyggnadsområden”? Vi anser att alla 
områden måste ha minst denna areal av grönt och torgyta. Därför får inte förtätning eller 
omvandling göras i ett område om det leder till att miniminivåerna inte uppnås.  

Kommunens kommentarer: Det kan vara svårt att uppnå 15% natur, parker och torg i 
redan bebyggda områden, däremot kompletteras indikatorn till granskningen så att ny 
byggnation inte bör ske på grönområden om det för ett större område innebär att 
området som helhet inte uppfyller indikatorn.  

Närhet till en mångfald av grönytor. Max 300 meter gångväg till en park/naturområde (minst 
0,2 ha) och max 500 m till en större park/naturområde (minst 10 ha). Detta är bra men måttet 
måste kompletteras. Det har oerhört stor betydelse hur många människor som ska utnyttja dessa 
0,2 respektive 10 hektaren. Vi föreslår att måttet i kommunens parkprogram får vara en 
komplettering. …”det ska finnas minst 25 kvm parkmark eller annan grönyta per person”…. 
När detta inte går att ordna får man avstå från att bygga.  

Kommunens kommentarer: 25 kvm parkmark per person anges i parkprogrammet som 
en vision. Kommunen uppfyller det alls inte för alla områden i dag. Det är också ett 
trubbigt verktyg som blir väldigt beroende av till vilket statistikområde större 
grönområden som till exempel stadsparken räknas. Vi har därför inte valt att ta med det i 
utbyggnadsstrategin. Vi är dock medvetna om och har med oss frågan i planeringen att 
en hög täthet kan innebära ett ökat slitage på våra grönområden. 

Blandad bebyggelse. Stadsdelsvis görs en uppföljning om fördelningen bostäder/arbetsplatser 
förbättras eller försämras (i kartan anges om andelen bostäder eller arbetsplatser behöver öka). 
Vad är idealet/utgångspunkten? Det måste anges vad som är önskvärt för att man ska kunna 
bedöma om det har blivit en förbättring eller försämring. En blandad bebyggelse innebär också 
olika upplåtelseformer, olika former av service mm. Indikator på blandad bebyggelse behöver 
också visa på dessa förhållanden.  

Kommunens kommentarer: Till arbetet med utbyggnadsstrategin finns ett stadsdelsvis 
underlag där det framgår vilken fördelning varje område idag har och där ingår även 
upplåtelseform. Det går inte generellt att säga vad som eftersträvas eftersom det är olika 
för lika områden, beroende på om det är ett centrumområde eller ett område i utkanten 
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av staden till exempel. Till granskningen förtydligas indikatorn så att det framgår att 
även upplåtelseform omfattas.  

Närhet till service. Ny tätortsbebyggelse ska nå stadsdelscentrum inom 1000 m gångväg (15–
20 min promenad). Detta är ett rimligt avstånd. Det råder dock en viss begreppsförvirring kring 
”tätorter” och ”stadsdelar”. Vi menar att 1000 m är ett rimligt avstånd oavsett om det gäller 
stadsdelar (exv Mariebo, Dalvik) eller det vi kallar tätorter (exv Norrahammar, Bankeryd). Det 
bör definieras vad som menas med service och vad ”stadsdelscentrum” ska innehålla. Vad är det 
man inte ska ha mer än 1000 meter till?  

Kommunens kommentarer: Det framgår av planbeskrivningen att stadsdelscentrum bör 
innehålla skola, mataffär och kollektivtrafik. Eftersom det upplevs otydligt förtydligar vi 
det till granskningen. Både tätortscentrum och rena stadsdelscentrum har i detta 
sammanhang kallats stadsdelscentrum, även detta förtydligas. 

Stadsgator som kopplar samman. Max 150 meter mellan korsningar. Här förutsätter vi att det 
gäller för cykel- och gångtrafik och inte biltrafik.  

Kommunens kommentarer: Syftet är att öka nåbarheten, det behöver inte i alla fall vara 
en biltrafikväg. Indikatorn förtydligas till granskningen.  

Gångvänligt. Max 50 % bilyta av gatumarken på stadsdelsnivå. Vi anser att vid nybyggnad ska 
inga gator byggas med större bilyta än 50 % Hur stort utrymmet för bilarna är, påverkar inte 
bara gångtrafikanter utan i lika hög grad cyklisterna. Även kollektivtrafiken påverkas av att 
behöva trängas med bilar. Måttet säger inget om hur mycket gatumark som ska avsättas för 
cykel, eller för träd/grönska.  

Kommunens kommentarer: I dag används 54% av gatuytan för biltrafik. 

Aktiva bottenvåningar. Minst 4 entréer/ 100 m gata utmed huvudstråk. Måttet är användbart.  

Rymliga gårdar. Minst 1500 kvm bostadsgård (flerbostadshus). Ytterligare ett mått som måste 
kompletteras. Det är en väldig skillnad om gården ska förse boende i 4 eller i 50 lägenheter med 
grönska och vistelseytor. Vi föreslår att man sätter en miniminivå som gäller alla flerfamiljshus 
och att man därutöver måste lägga till ett antal kvadratmeter per lägenhet eller byggnadsyta. 

Kommunens kommentarer: Måttets syfte är att få gårdar som faktiskt används och som 
boende gillar. Det finns forskningsstöd för att en minsta storlek på 1500 kvm gör att fler 
av de boende använder gården än om gården är mindre.  

Gröna gårdar. Minst 50 % grönt på kvartersmark vid bostadsbebyggelse. Vi förutsätter att 
detta är en miniminivå per kvarter och att det handlar om gårdarna. Eventuell grön remsa mellan 
hus och gata (förgårdar) ska inte räknas in i de 50 procenten. Det bör även finnas krav på 
kvaliteten på grönska.  

Kommunens kommentarer: Krav på kvaliteten på gårdar ställer tekniska kontoret i 
samband med markanvisning. Tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret har 
tillsammans nyligen sett över de krav som ställs och tagit fram en vägledning till 
byggaktörerna. Förgårdsmark ska räknas in i de 50 %. I förslaget till utbyggnadsstrategi 
står under grönt på kvartersmark att kommunen ska Verka för tillräcklig grönska av god 
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kvalitet vid nyexploatering och att bostadsgårdar blir tillräckligt stora, fungerar för 
småbarnslek och samvaro och har ett bra lokalklimat och ljudmiljö. Bostadsgårdarna bör 
också erbjuda livsmiljöer för djur och växter och vara utformad så att dagvatten 
hanteras. 

 
Vi vill tillföra ytterligare en indikator. Eftersom en del av de nya områdena också ska innehålla 
förskolor och skolor bör det finnas ett minimimått på skolgårdarnas yta och innehåll. Rymliga 
och välplanerade gårdar till förskolor och skolor. Vid all nybyggnad av förskolor och F-6 skolor 
ska skolgårdarnas friytorna hålla de mått och ha den utformning Boverket rekommenderar.  

Kommunens kommentarer: Kommunen har sedan tidigare en riktlinje när det gäller 
skolgårdars storlek som kommunen jobbar efter. Den stämmer inte helt med Boverkets 
rekommendationer. Barn- och utbildningsnämnden ska enligt deras samrådsyttrande ta 
fram riktlinjer för utemiljöer vid skolor och förskolor. Vi bedömer att det är den nämnd 
som är bäst lämpad att ta fram det. Till granskningen kompletteras planbeskrivningen 
med en hänvisning till Boverkets rekommendationer. 

 

Natur och friluftsliv  
Här finns viktiga och riktiga strategier för både grönområden och vatten. Vi ser dock uppenbara 
konflikter med andra delar av utbyggnadsstrategin, exempelvis förtätningen. Vi anser att natur 
och friluftsliv ska gå före förtätning.  

Kommunens kommentarer: En avvägning har skett mellan natur och friluftsliv och 
intresset av förtätning där natur och friluftslivet har tillmäts stor betydelse i arbetet med 
utbyggnadsstrategin. Vi har till exempel tittat på att vi inte bebygger något av de mest 
värdefulla områdena sett till sociala, ekologiska, kulturella värden samt behovet av att 
hantera ökade vattenmängder i framtiden. Vi har även arbetat för att inte bryta av 
befintliga gröna stråk och att riktlinjerna för närhet till grönområden ska uppfyllas. I 
blivande kvartersstrukturen har i de flesta fall inte grönområden ritats ut eftersom det 
kräver mer undersökningar för att veta exakt var dessa ska ligga. Därmed kan kartan ge 
en något missvisande bild. 

Kommunikationer  
Jönköpings flygplats har ingen plats i de framtida kommunikationerna. Beskrivningen av 
flygplatsen som varande av stor betydelse för det regionala näringslivet är direkt felaktig. Av 
det gods som passerar Jönköpings flygplats är en ytterst liten del sådant som tillfaller det 
regionala näringslivet. Den allra största delen av godset är föremål för omlastning mellan olika 
plan. Inrikes flygande i södra Sverige är inte ekologiskt hållbart och kommer inte att vara 
aktuellt i fortsättningen. Denna ytterst lilla nytta för regionens näringsliv kostar Jönköpings 
kommun årligen ca 25 miljoner i förlusttäckning. Från och med nu och fram till år 2050 blir det 
750 miljoner. Vi anser att förlusten bör vändas till vinst genom att kommunen lägger ner 
flygplatsen och använder den till industrimark.  

Kommunens kommentarer: Texten i planbeskrivningen ändras så att den blir mindre 
värdeladdad. För att säkerställa tillgängligheten till flygplatser med beredskap att ta 
emot samhällsviktiga flygtransporter har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att se 
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över beredskapsflygplatserna. I Trafikverkets förlag pekas bland annat Jönköping Airport 
ut som en framtida beredskapsflygplats. I december tog Region Jönköpings län ett 
inriktningsbeslut om delägarskap i flygplatsen. Ett slutgiltigt beslut väntas under våren.   

Mark hålls undan vid Södra Munksjön för eventuell ny stambana. Mycket av bebyggelsen runt 
Munksjön kommer att stå färdig långt innan en tågstation blir aktuell. Alla bostäder och 
verksamhetslokaler som byggs vid Södra Munksjön måste därför redan nu anpassas till en 
eventuell järnväg och station. Detta gäller inte minst påverkan av buller. Osäkerheten kring 
höghastighetsbanan försvårar planeringen.  

Kommunens kommentarer: Området är inte en del av arbetet med Utbyggnadsstrategi 
200 000 invånare utan hanteras inom ramen för Ramprogrammet för Södra Munksjön 
där SMUAB ansvarar för genomförandet. Viktigt är att Trafikverket ges förutsättningar 
att påbörja den formella planprocessen och då klargöra många av de frågor och 
förutsättningar som nya stambanor innebär.   

Stadsbebyggelse 
 Mångfunktionell bebyggelse och sammanhängande bostadsbebyggelse  
”Ny bebyggelse ska möjliggöra gång- och cykelavstånd till arbete, skola, service och 
fritidsaktiviteter.” En god ambition men vi har svårt att se hur man möjliggör cykelavstånd till 
arbete. Det som ska möjliggöras är att ta sig med cykel till sitt arbete, om det ligger inom rimligt 
avstånd. Detta innebär att det ska finnas bra cykelvägar inte bara inåt centrum utan också utåt 
mot och till de större arbetsplatsområdena. Dessutom är det viktigt att det finns cykelvägar 
mellan olika stadsdelar. Under rubriken finns en strategi angående förväntad värmeproblematik. 
”Ta hänsyn till värmeproblematik och minska stadsbebyggelsens bidrag till att temperaturen 
utomhus och inomhus höjs lokalt vid värmeböljor.” Vad denna strategi innebär i praktiken 
förklaras inte. Även här ser vi att förtätningsstrategin motverkar möjligheterna att minska de 
negativa effekterna av värmeböljor. Fler värmelagrande byggnader och mindre utrymme till 
skuggande träd underlättar inte.  

Kommunens kommentar: Cykelavstånd till arbete är oftast det svåraste att uppnå då vi 
ofta inte arbetar och bor i samma del av staden. Utbyggnadsstrategin bygger dock inte 
enbart på möjlighet att välja gång och cykel utan även förutsättningar för att välja 
kollektivtrafik. För att uppnå de målsättningar kommunen sedan tidigare antagit om att 
biltrafiken inte ska öka så krävs också kraftfulla åtgärder för att uppmuntra och 
underlätta för fler att välja gång- cykel och kollektivtrafik. Strategin gällande 
värmeproblematik förtydligas i planbeskrivningen till granskningen. För att klara att 
både bygga tätt och inte skapa nya urbana värmeöar är det gröna inslaget helt 
avgörande. På samma sätt är en gles struktur inte någon garanti mot värmeöar, stora 
asfaltsytor utan gröna inslag är exempel på det. Vi behöver framförallt fler träd i den 
byggda strukturen.  

Bostadsförsörjning  
Vi tycker det är viktigt att eftersträva blandade upplåtelseformer och variation av byggnadstyper 
och lägenhetsstorlekar i alla områden. Likaså att integrera olika typer av specialboenden för 
exempelvis socialtjänsten, äldre, flyktingar och studenter i det ordinarie bostadsbeståndet. Den 
sociala allsidigheten och integrationen hotas av höga hyror och höga bostadspriser. Åtgärder för 
att minska byggkostnader och reglera hyressättningen ligger dock främst på riksnivå. Det 
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kommunen kan bidra med är god markberedskap, styrande markanvisningar, markpriser (om 
kommunal mark) och uppdrag till de egna bostadsbolagen.  

Kommunens kommentarer: Utbyggnadsstrategin eftersträvar blandade upplåtelseformer 
och styr inte placeringen av specialboende. 

Grönska på kvartersmark  
Vi anser att kommunen ska verka för tillräcklig grönska av god kvalitet inte bara vid 
nyexploatering utan vid allt byggande. Kommunen bör också verka för att befintliga gårdar 
utvecklas i grön riktning.  

Kommunens kommentarer: Kommunen kan naturligtvis uppmuntra till mer grönt även i 
den redan bebyggda miljön, men i realiteteten har kommunen inte några andra 
påverkansmöjligheter än information i den redan byggda miljön. Ny exploatering är 
menat här som att inte omfatta endast exploatering på obebyggd mark utan även 
omvandling och förtätning. Strategin omformuleras till granskningen så det framgår. 

Näringsliv och handel  
Externa handelsområden ska undvikas och vi behöver inte fler än de vi har. Det är viktigt att 
dessa områden försörjs med god kollektivtrafik. Dels är där många arbetsplatser och dels 
behöver även icke bilburna besöka butikerna. Det är många typer av affärer som inte finns några 
alls av i centrala delar, exempelvis färgaffärer, lampaffärer, och trädgårdsbutiker. 
Tillgängligheten till Solåsen har försämrats väsentligt med senaste linjeomläggningen.  

Kommunens kommentarer: Utbyggnadsstrategin ger inte utrymme för några nya 
externa handelsområden, endast utveckling av befintliga. 

Samhällsservice och mötesplatser  

Första punkten i strategierna, att så tidigt som möjligt i varje planprocess bedöma behovet av 
ytor för offentlig service, skolor och förskolor, kan inte nog betonas. Det finns åtskilliga 
exempel på där detta inte har skett och då fått till följd att man har fått tränga in framförallt 
förskolor på för små och olämpliga utrymmen. Vi vill också betona vikten av tillräckligt stora 
förskole- och skolgårdar. Dessa ska planeras enligt Boverkets riktlinjer.  

Kommunens kommentarer: Kommunen har sedan tidigare en riktlinje när det gäller 
skolgårdars storlek som kommunen jobbar efter. Den stämmer inte helt med Boverkets 
rekommendationer. Barn- och utbildningsnämnden ska enligt deras samrådsyttrande ta 
fram riktlinjer för utemiljöer vid skolor och förskolor. Vi bedömer att det är den nämnd 
som är bäst lämpad att ta fram det. Till granskningen kompletteras planbeskrivningen 
med en hänvisning till Boverkets rekommendationer. 

 

Verksamheter och industri  
Strategin ”Planera personal- och besöksintensiva verksamhetsområden där 
kollektivtrafikförsörjningen är eller kan bli god” ska ersättas med ”Alla verksamhetsområden 
planeras så att de går att försörja med kollektivtrafik”. Hur kollektivtrafiken ska utformas blir en 
förhandling med Regionen. Det kan inte vara så att Regionen kör kollektivtrafik efter eget tycke 
och kommunen får rätta sin planering därefter.  
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Kommunens kommentarer: Det finns stora utmaningar i att försörja 
verksamhetsområden med en god kollektivtrafik på grund av ett flertal anledningar. 
Exempelvis sker ofta inpendling till ett sådant område från många olika delar av staden 
och även den omkringliggande landsbygden. Det finns ofta ett litet resenärsunderlag till 
dessa områden på varje linje och det blir svårt att motivera en förlängd körtid på grund 
av utökat antal hållplatser. Därför måste nyttan och mängden möjliga resenärer ställas 
mot tidstillägget på linjen och övriga resenärer. Våra verksamhetsområden är stora och 
det krävs ett flertal hållplatser för att på ett acceptabelt vis försörja området med 
kollektivtrafik.  

Trots dessa svårigheter verkar kommunen för att förbättra kollektivtrafiken till våra 
verksamhetsområden. Arbetet görs med JLT och de företag som finns på området för att 
tillsammans hitta en lämplig lösning för att bättre försörja området med kollektivtrafik. 
Kommunen utreder frågan om hyrcyklar och skulle ett sådant system komma på plats 
finns goda möjligheter att koppla ihop detta med kollektivtrafiken för att arbetande på 
områdena ska kunna cykla mellan arbetsplatsen och hållplatsen, vilket skapar kortare 
restider dörr till dörr. 

Parker och natur  
I texten beskrivs olika faktorer som avgör om ett grönområde är av särskild stor vikt att bevara. 
Dessa faktorer innebär att det knappt finns några grönområden som i mer tätbebyggda områden 
kan tas i anspråk för byggnation. Vi förutsätter också att kriterierna för att bevara ett 
grönområde står sig över tid och att man inte börjar tulla på dem om det uppstår markbrist. I 
texten framkommer också det vi har påpekat i samband med indikatorerna., nämligen att 
förtätning ökar trycket på befintliga parker och grönområden. Detta går oftast inte att 
kompensera med intensivare skötsel och underhåll. Att kompensera för förstörda 
ekosystemtjänster kan låta bra men forskare menar att det inte finns något vetenskapligt stöd för 
att det fungerar. I många fall är det inte ens teoretiskt möjligt att kompensera. Ett exempel är all 
den mångfald med tillhörande ekosystemtjänster som är kopplat till stora träd. Vart ska man 
flytta den när träden fälls?  

Kommunens kommentarer: Den mark som är utpekad i utbyggnadsstrategin som 
förändrad markanvändning kommer med nuvarande befolkningsökning med god 
marginal räcka till 2050. Det finns alltså ingen anledning att ta någon ytterligare mark i 
anspråk. För att bevara stadens gröna värden är det dock viktigt att kommunen i det 
fortsatta stadsplaneringsarbetet håller fast vid utbyggnadsstrategin och inte godkänner 
exploateringar på områden som i utbyggnadsstrategin pekas ut som grönområden. Vi är 
väl medvetna om att det är svårt att fullt ut kompensera för en existerande 
ekosystemtjänst som försvinner. Av naturvårdsprogrammet och utbyggnadsstrategin 
framgår också att kommunen bland annat av den anledningen ska arbeta enligt 
skadelindringshierarkin där det första steget är att undvika intrång och kompensation är 
en ”sista utväg”. Stadsbyggnadskontoret håller under 2021-2022 på med ett 
utredningsarbete just runt kompensation.  

Vatten  
Här saknar vi flera strategier för att ta hand om vatten vid skyfall/stora nederbördsmängder. 
Skapade, permanenta dammar kan dessutom användas för bevattningsändamål under 
torrperioder. Även dedicerade ledningar från Vättern för bevattning bör övervägas.  
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Kommunen kommentarer: I grönstrukturplanen har ett antal grönområden pekats ut 
som strategiska för att ta hand om vatten vid skyfall i framtiden. Kartans attributdata 
kommer till granskningsversionen att kompletteras med den informationen. Ledningar 
från Vättern för bevattning bedömer vi ligger utanför utbyggnadsstrategins sakområde. 

Landsbygd  
Beslutet att i fortsättningen inte ta jordbruksmark i anspråk har till viss del påverkat 
utbyggnadsstrategin. Eftersom beslutet inte gäller mark där planbesked getts eller planarbetet 
pågår kommer åtskilliga hektar jordbruksmark att bebyggas. I dessa områden ska värdet av att 
spara brukningsvärd jordbruksmark vägas mot behovet av bostäder. Det är en avvägning som 
alltid har avgjorts till fördel för bostäder. Detta strider mot lagstiftningens andemening.  

Kommunens kommentarer: Kommunens bedömning är att besluten är förenliga med 
miljöbalken. En intresseavvägning har gjorts i nu gällande översiktsplan och görs 
dessutom i varje enskild detaljplan. Inför arbetet med den nu gällande översiktsplanen 
togs också en utbyggnadsstrategi fram i vilken flera olika alternativ utvärderades, i den 
processen har områden både på och utanför jordbruksmark valts bort och huruvida det 
var på jordbruksmark var ett av utvärderingskriterierna. Sedan den översiktsplanen togs 
fram har dock kommunen omvärderat sin syn på jordbruksmarken och bedömer i dag 
värdet av att bevara jordbruksmark som högre i förhållande till andra faktorer mot vad vi 
gjorde 2016. Till granskning av utbyggnadsstrategin kommer en beskrivning av 
respektive utbyggnadsområde som ligger på jordbruksmark och dess förenlighet med 
miljöbalken att tas fram.  

Transportinfrastruktur  
Målet att motorfordonstrafiken till och från centrum inte ska öka jämfört med 2012 är långt 
ifrån tillräckligt för att få ett hållbart transportsystem. Bilarna tar upp alldeles för mycket plats, 
skadar oskyddade trafikanter och orsakar luftföroreningar. Dessa olägenheter gäller också 
elbilar. Därför måste det till krafttag för att minska biltrafiken och detta ska uttryckas tydligare i 
strategierna.  

Kommunens kommentarer: I arbetet med Utbyggnadsstrategin har beslutade mål för 
trafiken varit utgångspunkten. En eventuell översyn av kommunens trafikmål är en fråga 
som inte behandlas i arbetet med Utbyggnadsstrategin. 

Gång och cykel  

Strategierna för gång och cykel är bra. Vi vill särskilt betona vikten av att separera gång- och 
cykelbanor från varandra. Detta måste gälla även befintliga stråk, inte bara nytillkomna. Den 
explosionsartade ökningen av elcyklar gör att det måste bli ett omtag i Cykelplanen från 2017. 
Elcyklarna körs i regel mycket fortare än vanliga cyklar vilket gör det ännu viktigare med 
separata cykelbanor/cykelvägar. Dessutom är målet att cykeltrafiken ska öka. Elcyklarna bidrar 
till detta genom att backar blir mindre besvärande. Vi vill betona vikten av att göra tillräckligt 
breda cykelbanor. På dubbelriktade måste det gå att mötas utan problem och på enkelriktade att 
köra om utan att behöva ta bilkörfält i anspråk.  

Kommunens kommentarer: En eventuell översyn av cykelprogrammet är en fråga som 
inte behandlas i utbyggnadsstrategin. Kommunens cykelprogram gäller 2017-2022 
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Kollektivtrafik  
Strategierna är bra men de andas en viss undfallenhet för kollektivtrafikanordnaren, JLT. Det 
bör finnas en strategi för hur man ska åstadkomma bra kollektivtrafik ut till omkringliggande 
verksamhetsområden. Det gäller både linjedragning och tidtabeller. I dagsläget är det riktigt 
uselt på sina håll. Biltrafik och parkering I planen konstateras att för att åstadkomma ett hållbart 
och yteffektivt transportsystem krävs en kraftig överflyttning från bil till hållbara trafikslag som 
gång/cykel och kollektivtrafik. Detta är ett faktum som gäller hela planområdet, inte bara 
centrala stadsdelar. För att få denna överflyttning krävs, förutom bra kollektivtrafik och 
utbyggda cykelvägar, en rad åtgärder för att göra bilanvändandet mindre attraktivt. Kommunen 
har möjlighet att styra över tillgången till och avgifter för parkeringsplatser. Kommunens 
Program för parkering med tillhörande Parkeringstal, som direkt styr över tillgången, bör 
snarast uppdateras. Hastighetsbegränsningar på stadens gator är också något som bör användas. 
Arbetet med mobilitetslösningar och beteendepåverkan måste intensifieras. Vårt övergripande 
mål är därför att planera på ett sådant sätt att biltrafikmängden inte ökar utan tvärtom minskar, 
trots att invånarantalet och resbehovet ökar.  

Kommunens kommentarer: Det finns stora utmaningar i att försörja 
verksamhetsområden med en god kollektivtrafik på grund av ett flertal anledningar. 
Exempelvis sker ofta inpendling till ett sådant område från många olika delar av staden 
och även den omkringliggande landsbygden. Det finns ofta ett litet resenärsunderlag till 
dessa områden på varje linje och det blir svårt att motivera en förlängd körtid på grund 
av utökat antal hållplatser. Därför måste nyttan och mängden möjliga resenärer ställas 
mot tidstillägget på linjen och övriga resenärer. Våra verksamhetsområden är stora och 
det krävs ett flertal hållplatser för att på ett acceptabelt vis försörja området med 
kollektivtrafik.  

Trots dessa svårigheter verkar kommunen för att förbättra kollektivtrafiken till våra 
verksamhetsområden. Arbetet görs med JLT och de företag som finns på området för att 
tillsammans hitta en lämplig lösning för att bättre försörja området med kollektivtrafik. 
Kommunen utreder frågan om hyrcyklar och skulle ett sådant system komma på plats 
finns goda möjligheter att koppla ihop detta med kollektivtrafiken för att arbetande på 
områdena ska kunna cykla mellan arbetsplatsen och hållplatsen, vilket skapar kortare 
restider dörr till dörr. 

En fortsatt dialog med Jönköpings Länstrafik ska hållas vid genomförandet av planen. 
Förändringar i parkeringsförutsättningar och parkeringstaxa är ett av flera sätt att 
planera i enlighet med kommunens mål om att bildmängden inte ska öka trots att både 
antalet invånare och resbehovet ökar i staden. Stadsbyggnadskontoret håller med 
inkomna synpunkter om att ett behov finns att uppdatera parkeringstalen. En utredning 
har påbörjats med att utreda huruvida parkeringstalen kan vara mer flexibla och på så 
sätt bidra till en hållbar utveckling. 

 

Tekniska anläggningar  
Energi ”Solvärme och solenergi är en miljövänlig uppvärmningsform och etablerad teknik 
finns. Utformning och placering av byggnader och val av takvinklar ska om möjligt främja 
användning av solenergi. Byggnader med stora takytor, tex industribyggnader kan med fördel 
användas för solceller” Texten ovan bör uttryckas skarpare och läggas till som en strategi i det 
blå fältet.  
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Kommunens kommentarer: Kommunen kan inte i bygglov eller detaljplan ställa krav på 
solceller. Endast i de fall kommunen är markägare skulle vi i markanvisningsavtal kunna 
ställa krav på att det ska vara solceller på taken. Ska kommunen på ett tydligare sätt 
arbeta med att främja solceller bör ett sådant ställningstagande ske inom kommunens 
arbete med hållbar utveckling. 

Dricksvatten  
Eftersom Häggebergs vattenverk omges av naturreservat och jordbruksmark bör det vara 
skyddat från begränsande planläggning.  

Kommunens kommentarer: Det stämmer att ingen ny bebyggelse föreslås i anslutning 
till Häggeberg. Det är ändå värt att tydliggöra att sådana exploateringar inte får ske. 

Trygghet och säkerhet 
 I planen betonas vikten av god överblick i offentliga rum för att öka den upplevda tryggheten. 
Då är Lillsjöplan bra och Fiskargränd mindre bra. Schaktgator upplevs som mindre trygga. 
Förtätning i områden med smala gator kan öka upplevelsen av schakt och därmed minska 
tryggheten. Halkbekämpning nämns som en trygghetskomponent. Den blir särskilt viktig om vi 
ska öka andelen gång och cykel. Att lära känna sina grannar anges som viktigt. Det blir lättare 
om husen inte är alltför stora. Gårdarnas storlek och utformning spelar här stor roll. Grönt, 
lekområde, odlingslotter, svalkande träd, sittbänkar, kaffebord är exempel på innehåll. 
Gårdsstorleken måste vara sådan att omgivande hus inte upplevs påträngande, det vill säga inte 
för höga eller för tätt byggda. ”Utformningen av kvarter och stadsdelar skall bidra till identitet i 
området...” För att få människor att identifiera sig med området runt sin bostad krävs förutom de 
sociala faktorerna också att området är synligt avgränsat, företrädesvis med gröna områden. 
Detta underlättar också för att få till en sammanhängande grönstruktur.  

Kommunens kommentarer: Flera faktorer påverkar den upplevda tryggheten förutom 
överblickbarhet även befolkade gaturum (vilket ökad täthet kan bidra till), och fönster 
mot gatan så att det finns en visuell kontakt med dem inne i husen. Att känna sina 
grannar är en positiv faktor och förutom gårdarnas utformning kan till exempel 
utformning av entréer och trapphus liksom eventuella gemensamma utrymmen spela roll. 
För identiteten av ett område är det positivt att dess gränser är visuellt avläsningsbara, 
det kan ske med hjälp av grönområden men också på andra sätt.  

Jämlikhet och jämställdhet  
Det verkar finnas en insikt om att stadsplaneringen har betydelse både för jämlikhet och 
jämställdhet. Dock saknar vi i strategierna och texten mer konkreta skrivningar om vad som ska 
göras. Därför kommer här ett urval förslag. Kollektivtrafik med god tillgänglighet tidiga 
morgnar och sena kvällar, även på helger, kan vara nödvändigt för den som inte har bil. Billösa 
personer med dessa arbetstider är oftast kvinnor. Bra tillgång till ytor och lokaler för lek och 
idrott, gärna med utlåning av utrustning. Bra för barn och vuxna i mindre bemedlade områden. 
Vara noga med att både flickor och pojkar får lämna synpunkter på utformning av miljöer för 
barn och unga.  

Kommunens kommentarer: Förslagen gällande kollektivtrafik och tillgång till lokaler 
och utlån av utrustning bedömer vi inte omfattas av utbyggnadsstrategin. Till 
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granskningen lägger vi till en strategi om att särskilt beakta att både flickor och pojkar, 
kvinnor får möjlighet att delta i stadsplaneringen. 

Barnperspektivet  
Vad gäller barnperspektivet betonar vi behovet av varierande grönområden och trygga miljöer, 
men risken finns att dessa goda tankar offras på förtätningens altare. Vem vill hävda att 
Munksjöstaden uppfyller kravet på barnvänlig miljö? Kommunen har länge syndat mot 
Boverkets rekommendationer om minsta friyta vid skolor och förskolor, trots att forskning visat 
ytornas stora betydelse för barns fysiska och psykiska utvecklig. Utrymme för skolor och 
förskolor ska ha förtur i planeringen och inte vara något man klämmer in där det går. 
Trafikmiljön runt skolorna är också viktig. Barn ska kunna ta sig till och från sin skola på egen 
hand på ett säkert sätt. Begränsa biltrafiken och hastigheten vid skolorna och planera in säkra 
skolvägar.  

Kommunens kommentarer: Kommunen har sedan tidigare en riktlinje när det gäller 
skolgårdars storlek som kommunen jobbar efter. Den stämmer inte helt med Boverkets 
rekommendationer. Barn- och utbildningsnämnden ska enligt deras samrådsyttrande ta 
fram riktlinjer för utemiljöer vid skolor och förskolor. Vi bedömer att det är den nämnd 
som är bäst lämpad att ta fram det. Till granskningen kompletteras planbeskrivningen 
med en hänvisning till Boverkets rekommendationer. Stadsbyggnadskontorets arbetar för 
tillfället med en plan när det gäller just skolvägar och trafikmiljön. 

Delaktighet  
Det finns goda ambitioner när det gäller att öka delaktigheten för medborgarna i utformningen 
av livsmiljön. Vi välkomnar detta. Ett ypperligt tillfälle att praktisera detta är när nya 
stadsdelscentra ska planeras eller de gamla förnyas 

 
Sverigedemokraterna 
 
All jordbruksmark som idag inte omfattas av antagen detaljplan skall bevaras som 
jordbruksmark. Att man i denna översiktsplan övergått till att ta jordbruksmark i anspråk för 
verksamhetsområden i större utsträckning och för bostäder i mindre utsträckning är minst lika 
illa. I de fall då exploatering av jordbruksmark ändå anses nödvändig, så ska det i ett inledande 
skede prövas av Mark & Miljödomstolen enligt Miljöbalkens 3 kap. 4 §. 

Kommunens kommentarer: Kommunen har inte övergått till att ta jordbruksmark i 
anspråk för verksamhetsområden. Med något enstaka undantag (för mindre områden 
insprängda i befintlig bebyggelse) har ingen ny jordbruksmark föreslagits för 
exploatering. Däremot finns områden med där redan planbesked givits eller 
detaljplanearbete pågår, flera av dessa är verksamhetsområden. 

För att uppfylla målet att hela kommunen ska leva och utvecklas är det viktigt att ge möjlighet 
till fler mindre tätorter/kommundelar att uppnå den grad av service som gör att man kan bo, 
arbeta, utbilda barn, handla dagligvaror, få enklare vård, hämta paket och apoteksvaror m.m. 
utan att behöva resa till Jönköping eller Huskvarna centrum. Detta skulle även minska 
trafiktrycket i centralorterna. 
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Kommunens kommentarer: Det är positivt med ökad service i de mindre orterna. 
Frågan kommer att utredas mer i etapp 2 till utbyggnadsstrategin. 

Bevara hellre en skogsdunge eller en äng i stället för att anlägga en ny park, då detta spar pengar 
och är bättre för den biologiska mångfalden. 

Kommunens kommentarer: Det behövs en variation när det gäller det gröna bland 
annat för att vi människor uppskattar och efterfrågar olika. Vad som är lämpligt är också 
beroende av läge. Det är positivt bland annat för upplevelsevärden och för biologisk 
mångfald att utgå från och använda det landskap och de växter som finns på platsen, 
vilket också framgår av översiktsplanen.  
 

Större industri och trafikintensiv logistikverksamhet bör i första hand lokaliseras utmed RV40 
och E4, men med nödvändiga avbrott för att skydda värdefulla naturområden såsom 
jordbruksmark, skyddsvärd skog, naturreservat m.m. Sådan lokalisering har flera fördelar t.ex. 
bra skyltläge, samnyttjande av industrigata och parallellväg för långsamgående fordon, 
bullerstörning finns redan, negativ påverkan på djurlivet ökar inte då viltstängsel redan finns 
m.m. 

Kommunens kommentarer: Utpekade industriområden följer i princip förutsättningarna 
ovan.  

Bebyggelse i mer perifera områden behöver inte medföra mer biltrafik, men då kan vi inte bara 
bygga bostadsområden eller verksamhetsområden, utan istället bygga ”Lokalsamhällen” där 
människor kan bo, leva och verka med det mesta inom gång och cykelavstånd. Bank, 
försäkringskassa, arbetsförmedling, skattekontor och kommunkontor är samhällsservice som 
redan idag kräver allt färre besök då de flesta ärenden kan skötas digitalt. De som har behov av 
att gå på bio, teater, pubar, caféer, shopping i större antal butiker m.m. flera gånger i veckan, 
finner troligtvis det lämpligast att bo relativt centralt i en större tätort där dessa faciliteter finns.  
För många kommuninvånare kanske detta inte är så viktigt då det bara efterfrågas några gånger 
per år eller någon gång per månad.          

Då kan ett lokalsamhälle med ett basutbud av service vara fullt tillfyllest med ett varierat 
bostadsbestånd (huvudsakligen äganderätter, livsmedelsbutik (gärna flera för konkurrens och 
valfrihet), förskola, F6 skola med idrottslokal, arbetsplatser, vårdcentral eller distriktssköterska, 
ombud för apotek, post och paket ombud, mack med bilservice, äldreboende eller 
trygghetsboende, lokaler för föreningsliv t.ex. skolan på kväll och helg, församlingshem, 
bygdegård, idrottsplats, ridskola m.m. Viss kollektivtrafik behövs, men 1 timmas turtäthet 
räcker nog för en större del av dygnet.  

Arbetsplatser ska inte flyttas från våra bostadsorter utan till dessa för ökade möjligheter till ett 
mer sammanhållet liv med mer tid för barnen och meningsfull fritid och ett minskat behov av 
resor, då den enda helt miljövänliga resan är den icke genomförda resan.                

Kommunens kommentarer: Att stärka befintliga orter där service finns eller kan 
utvecklas är en bra strategi. Nya perifera villaområden leder dock vad forskning visar till 
mer biltrafik. Vi är i dag mycket rörliga och de flesta av oss har inte arbetsplatsen på det 
ställe där vi jobbar. I utbyggnadsstrategin finns inga ambitioner om att flytta 
arbetsplatser från de mindre orterna.                                                                               
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Social hållbarhet i en växande kommun 
 
Jönköpings kommun växer och det i en allt snabbare takt. För att kommunen ska kunna växa 
och utvecklas miljömedvetet och socialt hållbart behövs en översiktsplan och en strategi över 
hur vi ska bygga för att möta upp framtidens behov. Vi anser därför att ett planprogram och en 
utbyggnadsstrategi för en växande kommun är viktig att få på plats. Däremot är 
Sverigedemokraterna inte positiva till målet 200 000 invånare fram till 2050, som föreslagen 
utbyggnadsstrategi bygger på. 

Att Jönköping ska öka med ytterligare drygt 50 000 invånare de närmsta årtiondena anser vi inte 
ska vara ett självändamål. Vi är självklart positiva till att vår kommun utvecklas och är en 
attraktiv kommun att studera, arbeta och bosätta sig i, men vi ser också att det medför stora 
utmaningar på flera olika områden. 

Ur ett socialt perspektiv innehåller strategin en övergripande planering för att människor ska 
kunna bosätta sig, skaffa familj, studera, arbeta och åldras. Det är grundläggande förutsättningar 
för en välfungerande kommun, men det finns fler sociala områden där vi redan idag har stora 
och allvarliga brister.  

När en kommun växer ger det inte enbart ett tryck på fler bostäder, arbetstillfällen och skolor, 
det ställer också högre krav på en tillgänglig och välfungerande socialtjänst. Rådande situation 
inom vår socialtjänst visar på stora brister. Sedan 2019 har kommunen vid två tillfällen ansett 
att bristerna varit så pass allvarliga att de gjort två lex-Sarah anmälningar på sig själva till IVO. 
Anmälningar som beskriver att förvaltningen av olika anledningar inte har kapacitet för att inom 
lagstadgad tid, hantera den volymökning av utredningar och anmälningar som kommer in på 
barn och ungdomsenheten. Socialsekreterare och handläggare signalerar och vittnar om att flera 
barn och unga i vår kommun riskerar att fara illa på grund av detta. Arbetsmiljön på våra 
socialkontor är minst sagt ansträngd. Samtidigt som trycket och behovet av insatser till barn och 
unga ökar och en utvecklad och mer tillgänglig familjebehandling efterfrågas, stänger fler 
familjecentraler ner och antalet fältarbetare minskar. Detta är något vi anser att vi måste ha med 
i beaktande vid planeringen av hur vår kommun ska utvecklas. Vill vi vara en fortsatt attraktiv 
kommun som växer, måste vi hitta hållbara och långsiktiga lösningar även inom det sociala.  

Ett högt invånarantal är inte alltid synonymt med en attraktiv kommun. Det som gör en 
kommun attraktiv är att invånarna upplever den som trygg och välfungerande. Vi anser att vi i 
första hand måste se till de som redan bor här, snarare än att vara attraktiva för de som ännu inte 
har flyttat hit.   

Kommunens kommentarer: Kommunen har inte satt upp ett mål att bli 200 000 
invånare. Däremot visar våra prognoser att vi kan komma att bli så många invånare 
fram till 2050 och då vill vi ha en beredskap för att kunna växa i lagom takt på ett 
välplanerat sätt. Jönköpings kommun arbetar för att vara attraktiv så väl för de som 
redan bor här som för de som flyttar hit och ser inget motsatsförhållande i det. Frågan 
om hur kommunens socialkontor fungerar får debatteras i annat sammanhang än i 
utbyggnadsstrategin som främst berör mark- och vattenanvändningen.  
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Jordbruksmarkens bevarande i en växande kommun 
 
Vår jordbruksmark är begränsad, Sveriges självförsörjningsgrad är numera under 50 % och 
Överbefälhavare Micael Bydén pekar på farorna med en så låg inhemsk livsmedelsproduktion. 
Trots det har Jönköpings kommun varit en av landets värsta kommuner på att exploatera 
jordbruksmark. 

Det gör att Jönköping i framtiden måste vara särskilt försiktig med att exploatera den 
kvarvarande marken. Det är inte försvarbart att exploatera ca. 70 ha jordbruksmark i ett stycke, 
som översiktsplanen föreslår. 

Den jordbrukspolitik som har förts har drivit på storleksrationalisering. Det gäller inte minst 
inom mjölkproduktionen. Det betyder att många av de lantbrukare som fortsätter att vara aktiva, 
är i behov av att arrendera mycket mark. Marken i Målö används för mjölkproduktion. Om den 
exploateras av kommunen kommer det att bli svårt att hitta annan mark för lantbrukaren. 

Naturvärdena i den värdefulla torrängsmarken med solbelysta sandblottor i områdets norra del 
kommer att bibehålla sitt värde endast om den fortsatt betas och om en tillräckligt stor areal av 
betesmark finns kvar. Det är också orimligt att tro att den kommer att betas fortsatt om inte 
lantbrukaren har tillgång till den areal som finns idag eller en något mindre areal. Det kommer 
inte att vara lönsamt att köra kor från Vaggeryd till en liten betesmark. 

Det finns starka skäl för att Jönköpings kommun ska vara mycket försiktig med att exploatera 
mer jordbruksmark. Beslut har också därför tagits i kommunfullmäktige om att inte exploatera 
mer än i undantagsfall och då små ytor. Förslaget i översiktsplanen lever tydligt inte upp till 
fullmäktiges beslut. I Målö handlar det om ca. 70 ha sammanhängande jordbruksmark som 
föreslås läggas ned och exploateras. 

Alternativa utbyggnadsytor måste utredas även för att uppfylla bestämmelserna i miljöbalken 3 
kap. 4 §. Brukningsvärd jordbruksmark får enligt dessa bestämmelser endast tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. Vi ifrågasätter både det väsentliga allmänintresset och att det inte 
skulle finnas alternativ mark. Sverigedemokraterna motionerade förra mandatperioden i 
kommunfullmäktige om att denna prövning som kommunen är skyldig att göra enligt 
miljöbalken skulle redovisas tydligt i detaljplanerna. I prövningar som sedan har diskuterats och 
i debatten har det hävdats att det är för sent att ändra när ett ärende har nått detaljplaneskedet. 
Resultatet av om prövningen inte görs fullt ut varken vid översiktsplaneskedet och i 
detaljplaneskedet blir att miljöbalken inte följs. Det är en orimlig ordning.  

Vi Sverigedemokrater anser därför att kommunen inte ska föreslå någon exploatering av 
jordbruksmark i översiktsplaner och programplaner förrän det i Jönköpings kommun finns en 
process som säkerställer fullständiga och transparenta prövningar enligt miljöbalkens 3 kap. 4 §, 
som kan resultera i mer än ett resultat. 

Kommunens kommentarer: För Målön pågår ett särskilt detaljplanearbete. Inför 
granskningen av utbyggnadsstrategin kommer kartan justeras så att ett större område 
kvarstår som jordbruksmark i anslutning till försöksgården. Inför granskningen av 
utbyggnadsstrategin kommer också en samanställning av den jordbruksmark som tas i 

https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/detaljplanering/detaljplanerunderarbete/planprogramformaloangartahe14ochflahult3150ochvastragranarpindustriomrade.4.7ba3615f16d866b2a36117a2.html
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anspråk att göras, dess värden och skälen för exploatering. Stadsbyggnadskontoret har i 
rapporten Jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen (Stadsbyggnadskontoret 
2019-04-30) värderat bland annat de aktuella ytorna kring försöksgården. I rapporten 
konstaterades att värdet av ekosystemtjänsterna sammantaget var lågt till måttligt. 

 
 
BOSTADSPARKERING I EN VÄXANDE KOMMUN 
I Jönköpings kommun fanns vid årsskiftet 20-21 525 bilar registrerade per 1000 invånare. Källa 
Trafikanalys. 

Ur kommunens områdesindelning för planering och statistik från 2019 vilken är den senaste 
som ligger publicerad på Jönköping.se, har två områden valts ut.  

Jönköping Södra 212 samt Munksjöstaden 218, de har valts ut för att de är i centrala tätorten 
med hög exploatering där man får förutsätta att ÖP exploatering inte blir lägre än 
Munksjöstaden 218, som är ett helt nytt förtätat område i centrala tätorten. 

Jönköping Södra 212, Hushåll med bil 1643, Antal personbilar 2226, 2226/1643 ger 1,35 bil per 
hushåll dvs. vart tredje hushåll med bilinnehav har 2 bilar som behöver parkeringsplats i 
området. 

Finns behov av bil i området? 3,9 % arbetar i område 212, 82 % arbetar i övriga kommunen (se 
statistik tabell för 212) och kan förmodas vara arbetspendlare med behov av transport. 

Munksjöstaden 218, Hushåll med bil 280, Antal personbilar 370, 370/280 ger 1,32 bil per 
hushåll dvs. vart tredje hushåll med bilinnehav har två bilar som behöver parkeringsplats i 
området. 

Finns behov av bil i området? 3 % arbetar i område 218, 80 % arbetar i övriga kommunen Se 
statistik tabell för 218) och kan likt 212, förmodas vara arbetspendlare med behov av transport. 

Finns Parkeringsplatser? 
Parkeringsplatser i Jönköpings kommun vid nybyggnation/förtätning av bostäder bestäms av 
2016 års parkeringstal. För bostäder används i zon A (centrala Jönköping) för större lgh >35m2 
per 1000m2 BTA , 8 parkeringsplatser, mindre lgh <35m2 per 1000m2 BTA, 6 
parkeringsplatser. 

Få stora lgh per 1000m2 BTA ger tillgång till fler parkeringsplatser att fördela, exempelvis lgh 
på¨200m2 ger 1000/200=5 parkeringsplatser och ytterligare 3 st för de som behöver flera 
parkeringsplatser. 

Boverket senaste uppgift (2017) anger ett snittvärde för 3rok på 77m2, 1000/77 ger 13 st lgh att 
fördela på 8st parkeringsplatser enligt ovan.  

Emellertid är för område 212 antalet bilar 2226 antalet lgh 4089, 2226/4089 ger 54 % med bil 
behov, 13 lgh x 0,54 ger 7 lgh med parkeringsbehov för bil, då varje lgh med bil behov har 1,35 
bil ger det 7 x 1,35 = 9,5 vilket avrundas upp till 10 parkeringsplatser. 

Resultatet blir underskott på 2 platser per 1000M2 BTA.  
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För område 218 med bil behovet 46 % och 1,32 bil per hushåll uppfylls parkeringstalet 8 
parkeringsplatser per 1000m2 BTA. Med fler mindre lgh per 1000m2 BTA uppfylls inte 
parkeringstalet. 

Grön resplan beslutades av kommunens PLEX grupp 2017-03-10, i den gröna planen ges en 
reduktion av ovan nämnda parkerings tal med upp till -15 % om alla kriterier görs dvs. från 8 till 
7 resp. 6 till 5 Parkeringsplatser. Vid grön resplan nås inga parkeringstal som täcker behovet av 
parkeringsplatser. Kommunen har som mål att boende parkering ska ske på egen kvartersmark, 
utredningar som säkerställer behovet av parkeringsplatser för boende i de nya områdena enligt 
ÖP behövs för en fungerande vardag för de boende. 

Kommunens kommentarer: Biltrafiken i staden bidrar till exempelvis trängsel, utsläpp 
och buller. Dessutom tar bilparkering värdefull yta i anspråk. Förändringar i 
parkeringsförutsättningar och parkeringstaxa är ett av flera sätt att planera i enlighet 
med kommunens mål om att bildmängden inte ska öka trots att både antalet invånare och 
resbehovet ökar i staden. Stadsbyggnadskontoret håller med inkomna synpunkter om att 
ett behov finns att uppdatera parkeringstalen. En utredning har påbörjats med att utreda 
huruvida parkeringstalen kan vara mer flexibla och på så sätt bidra till en hållbar 
utveckling. 

 

Moderaterna 
Moderaterna ser positivt på att Jönköpings kommun har utvidgat miljöbedömningen till en 
hållbarhetsbedömning, vilket innebär att översiktsplanen även bedömts utifrån de sociala och 
ekonomiska förutsättningarna för en hållbar utveckling. Vi har nedan valt att lyfta fram de 
punkter ur materialet som vi särskilt vill kommentera och visa exempel på hur vi Moderater vill 
bygga vår framtida stad. En framtid där alla invånare får en bättre livsmiljö och ännu bättre 
förutsättningar att på ett miljövänligt, men också tidsbesparande sätt klara livspusslet. Med en 
ökning av folkmängden på femtio procent är det en utopi, om än ens önskvärt, att vi inte skulle 
få fler bilar i stadstrafiken. Vi Moderater menar att en större procentandel av trafikflödet 
framöver behöver bäras av gång-, cykel-, och kollektivtrafik, men det är helt nödvändigt att 
genomföra miljövänliga och effektiva lösningar för att möta den ökade biltrafiken som t.ex.;  

o Fyrfilig Munksjöbro, 

 o Ombyggd Junerondell  

o Fler, inte färre, parkeringsplatser  

o Fler laddstationer (Både 20kW och 150kW)  

o Arbetsplatshubbar i våra mindre tätorter  

o Intelligenta trafiklösningar inkl. smartare trafikljuslösningar  

o Akvarieundergång för gående och cyklister till Piren  

o Busshållplatser som inte hindrar övriga trafikslag, samt i sig inte skapar trafikfarliga 
situationer  

o Autonoma anropsstyrda kollektivtrafiklösningar  
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o Främjande av bildelningstjänster som även inkluderar självkörande fordon.  

Kommunens kommentarer: De flesta av frågorna ovan är för detaljerad för att 
behandlas i utbyggnadsstrategin. De får istället hanteras i till exempel kommande 
trafikstrategi och i kommunens mobilitetsarbete. 

Med hänsyn till att detta bara är etapp 1 av strategin måste vi även ta hänsyn till etapp 2, som 
handlar om vår landsbygd och övriga tätorter. Även boende i dessa områden måste kunna ta sig 
till och från centralorten på ett rimligt sätt.  

Nedanstående text ska förstås genom att kursiv text är utdrag från Utbyggnadsstrategi 200.000 
invånare med hänvisning till vilket dokument det gäller med sidanvisning, medan normal text är 
Moderaternas synpunkter.  

 Å andra sidan har planförslaget till skillnad från nollalternativet en tydlig inriktning på att 
minska buller och öka luftkvaliteten i stadsmiljön genom att satsa på omvandling av vägar till 
stadsgator … / Del 3, sid 8, samt  

I stadsplaneringen är det främst en minskning av biltrafiken som kan bidra till friskare luft. Del 
3, sid 15, samt Att minska biltrafiken är en helt central fråga för att minska utsläppen från 
vägtrafiken. / Del 3, sid 15  

Moderaterna är högst tveksamma till att omvandla vägar till stadsgator. Planförslaget har helt 
missat den pågående omvandlingen av fordonsbeståndet till eldrift och har heller ej tagit höjd 
för fortsatt teknikförnyelse. Effekten på bullernivåer och luftföroreningar blir därför inte 
tillnärmelsevis så stora som planförslaget antyder. 

Kommunens kommentarer: Det är inte bara för att undvika buller och luftutsläpp som 
kommunen vill omvandla trafikleder till stadsgator. Vi vill också att det ska bidra till en 
attraktivare stad med bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Dessutom ger 
omvandlingarna möjlighet till exploatering i centrala lägen.  

Motorfordonstrafiken till och från centrum skall inte öka jämfört med 2012 enligt program för 
hållbar utveckling / Del 1, sid 18 samt  

Mängden biltrafik ska heller inte öka från 2014 års nivå. / Del 3, sid 15 

 Moderaterna anser det utopiskt, och inte heller i medborgarna och handelns intresse, att inte en 
ökning av biltrafiken kommer att ske. Dock bör procentandelen biltrafik inte öka.  

Kommunens svar: I arbetet med Utbyggnadsstrategin har beslutade mål för trafiken 
varit utgångspunkten. En eventuell översyn av kommunens trafikmål är en fråga som inte 
behandlas i arbetet med Utbyggnadsstrategin.  

För att uppnå dessa mål ska andelen hållbara transporter vara minst 54 % / Del 3, sid 15  

Använd definition av ”hållbara transporter” är enligt vår uppfattning inte korrekt eftersom t.ex. 
elbilar inte beaktats. Planen sträcker sig till år 2050, men redan år 2030 ska Sverige vara 
fossilfritt. Det är alltså uppenbart att bilparken kommer vara fossilfri i god tid före dess. Man 
kan ifrågasätta om fossildriven kollektivtrafik, som dessutom ger upphov till buller och kräver 
egen infrastruktur, är att betrakta som ”hållbar”. Medelbeläggningen på kollektivtrafiken 
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historiskt är i genomsnitt under 20%. Det kan därför ifrågasättas hur stor nytta och frihet 
”hållbara transporter” ger jämfört med eldrivna privatägda fordon. Även här saknas beräkningar 
på detta i hållbarhetsanalysen.  

Kommunens kommentarer: I arbetet med Utbyggnadsstrategin har beslutade mål för 
trafiken varit utgångspunkten. En eventuell översyn av kommunens trafikmål är en fråga 
som inte behandlas i arbetet med Utbyggnadsstrategin.  

Elbilen kan i stadsplaneringssammanhang inte räknas till de hållbara färdmedlen av ett 
flertal anledningar och att kommunens mål om att antalet bilar i staden inte ska öka 
gäller även elbilar. Ytan är en viktig aspekt, både i vägnätet och vid parkering. Vidare 
bidrar biltrafiken inte bara till miljö- och hälsoskadliga utsläpp vid förbränning utan 
även genom väg- och däckslitage. Detta sker oberoende av drivmedel. Vad gäller buller 
från biltrafiken uppstår det till viss del från friktion mellan däck och väg, vilket kvarstår 
trots att el används som drivmedel. Genom att gynna gång, cykel och kollektivtrafik ges 
alla grupper i samhället bättre tillgång till staden och inte bara de grupper som har 
tillgång till bil. 

Vi ska bygga stadsgator i stället för trafikleder. Gaturummen ska gestaltas med en tydlig 
rumslighet och på ett sådant sätt att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras, samt i 
strategiska lägen innehålla sociala vistelseytor. För att möjliggöra detta måsta bilarnas 
hastighet anpassas till gående och cyklande.  

Återigen en utopisk vision som medför en kommersiell död i centrum, långa restider till arbete, 
skola, fritid och nöjen och därmed en tydligt mindre fritid. Detta ger sammantaget en försämrad 
livssituation för invånarna. 

Kommunens kommentarer: Stadsgator ger bättre förutsättningar att gå, cykla och åka 
kollektivt till arbete och fritidsaktiviteter samt en attraktivare stad.  

 Gångvänligt. Max 50% bilyta av gatumarken på stadsdelsnivå. / Del 1, sid 28  

Ett tak för bilytan på 50% kan på sina ställen vara genomförbart, men på andra ställen vara helt 
förödande för trafikflödeskapaciteten. Därför kan det inte vara en generell inriktning.  

Kommunens kommentarer: Riktlinjen gäller inte den enskilda gatan utan på 
stadsdelsnivå och är därför en rimlig generell inriktning. Siffran är i dag för hela 
utbyggnadsområdet 54%. 

Att förtäta nära turtät kollektivtrafik inom nära avstånd från lokala kommundelscentrum, så 
som Barnarp och Norrahammar, är positivt utifrån möjligheten till att stärka den lokala 
servicen och för målet om att hela kommunen ska leva. Från ett transportperspektiv är det 
givetvis också b̊ättre att placera ny bebyggelse i dessa lägen än i andra mer glesbebyggda 
delar. Samtidigt innehåller bostadsförsörjningsprogrammet ett stort antal utbyggnadsytor som 
varken ligger i de centrala delarna av planområdet eller nära de lokala kommundelscentrumen. 
Dessa utbyggnadsytor kan starkt ifrågasättas då de sannolikt kommer bidra till ett ökat 
bilresande. Del 3/sid 16 

Sverige har hittills haft en utbyggnad som vilat på alla former av boende. Allt från 
hyreslägenheter, bostadsrätter, radhus och villor. Med planförslaget blir det nästan enbart 
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hyreshus som den växande befolkningen har att tillgå. Moderaterna anser det helt orimligt att 
utesluta utbyggnadsytor som ligger utanför de centrala delarna av planområdet eller utanför de 
lokala kommundelscentrumen. Ska vi kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer i vår kommun är t 
ex villabebyggelse en bostadsform som tydligt behöver prioriteras upp från nuvarande mycket 
låga genomförandegrad. En attraktiv boendemiljö är helt avgörande för att säkerställa att företag 
ser möjlighet att rekrytera kvalificerad personal och därmed är attraktivt boende en förutsättning 
för att säkerställa kommunens skatteintäkter och ekonomiska förmåga att ge en god välfärd 
vilket kan uttryckas som god social och ekonomisk hållbarhet.  

Kommunens kommentarer: Perifera villaområden har i allmänhet många negativa 
miljöeffekter och bidrar inte till att nå målen om ett hållbart stadsbyggande. De 
genererar mer biltrafik och tar i regel ny mark i anspråk. Målet är ändock att ligga kvar 
på samma nivå som i dag med 20% villor av det som byggs varje år. En del av det kan 
ske som radhus eller stadsvillor. I jämförelse med städer i samma storlek har Jönköping 
en hög andel villabebyggelse i dagsläget.  

I planens inriktning framgår att förtätning ska ske längs välutvecklade kollektivtrafikstråk… En 
viktig åtgärd i det vidare arbetet med att finna lämpliga strategier och åtgärder för att stärka 
kollektivtrafikens konkurrenskraft är att både tydligare prioritera utbyggnaden efter var det 
idag finns god tillgång på turtät kollektivtrafik och i högre grad skapa en strategisk samverkan 
mellan kommun och länstrafik. För att tydliggöra bebyggelseutvecklingen ur ett 
kollektivtrafikperspektiv skulle strategierna om kollektivtrafik kunna kompletteras med en 
indikator som mäter hur stor andel av ny bebyggelse som hamnar inom 500 meters gångavstånd 
från hållplats med turtät kollektivtrafik. / Del 3, sid 16  

Det är orimligt att avgränsa utbyggnaden till redan befintliga kollektivtrafikstråk. Möjlighet till 
nya platser för kollektivtrafikstråk är i framtiden absolut nödvändiga för att Jönköpings 
kommun ska kunna öka sin befolkning kraftigt. Planen måsta anamma teknikutvecklingen med 
t.ex. autonoma, anropsstyrda kollektivtrafiklösningar.  

Kommunens kommentarer: Frågan om teknikutveckling och anropsstyrd kollektivtrafik 
är frågor som får behandlas i kommunens arbete med ny trafikstrategi.  

… ett närmare samarbete mellan kommunal utbyggnadsplanering och länstrafken behövs. /Del 
3, sid 16  

Detta är en förutsättning för att anpassa kollektivtrafiken till nya attraktiva bostadsområden. 

Parkering är ett viktigt verktyg för att minska bilanvändningen, både genom minskad tillgång 
och prissättning. / Del 3, sid 17 samt 

Samtidigt som tillgången på omfattande gratisparkering minskar ges här goda möjligheter att 
öka andelen hållbara transporter.  

Själva idén med ett sådant tankesätt är att det ska ta lång tid och mycket åkande för att hitta en 
ledig parkeringsplats, annars fungerar inte denna strategi för att minska bilanvändningen. En 
sådan strategi skapar en synnerligen ogästvänlig trafikmiljö där bilar åker runt för att leta lediga 
parkeringsplatser. Detta stjäl människors tid och motverkar också minskade utsläpp. Moderat 
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politik är att ge människor frihet och ansvar att välja själva, inte att förbjuda, därför vill vi 
främja tillgänglighet – inte försämra.  

Kommunens kommentarer: Biltrafiken i staden bidrar till exempelvis trängsel, utsläpp 
och buller. Dessutom tar bilparkering värdefull yta i anspråk. Förändringar i 
parkeringsförutsättningar och parkeringstaxa är ett av flera sätt att planera i enlighet 
med kommunens mål om att bildmängden inte ska öka trots att både antalet invånare och 
resbehovet ökar i staden. Stadsbyggnadskontoret håller med inkomna synpunkter om att 
ett behov finns att uppdatera parkeringstalen. En utredning har påbörjats med att utreda 
huruvida parkeringstalen kan vara mer flexibla och på så sätt bidra till en hållbar 
utveckling. 

 

För att medverka till en mer hållbar handelsstruktur bör planen innehålla ett tydligt 
ställningstagande om att undvika nya eller utökade handelsområden i perifera lägen. / Del 3, 
sid 18  

Det här är ett verklighetsfrämmande förslag. Om begreppet ” perifera lägen” i etapp 1 innefattar 
Tabergsådalen, Bankeryd och Barnarp hotar detta målsättningen att ”Hela kommunen ska leva” 
och blockerar även utvecklingsmöjligheter i övriga områden i etapp 2, såsom Gränna, Tenhult, 
Bottnaryd m.fl.  

Kommunens kommentarer: Den refererade meningen ovan är från 
konsekvensbeskrivningen och får tolkas som att den avser större handelsområden/ 
externa köpcentra. Konsekvensbeskrivningen ändras så att detta tydligt framgår. Av 
planförslaget framgår det att kommunen ser det som positivt och eftersträvar 
dagligvaruhandel i stadsdelscentrum tillexempel i Barnarp, Bankeryd och 
Tabergsådalen. Större handelsområden ska däremot koncentreras till Jönköping 
centrum, A6, Solåsen och när det gäller viss skrymmande handel i Hedenstorp.  

Planens ställningstagande att brukbar jordbruksmark inte ska exploateras är här positivt i 
relation till nollalternativet. Samtidigt öppnar planen upp för undantag under förutsättning att 
marken redan ingår i pågående detaljplan eller att den är sådan begränsad storlek och inflikad 
i befintlig bebyggelse att den är mindre lämpad. För att undvika kommande konflikter skulle 
detta ställningstagande kunna följas upp med ett mer kvantitativt mått för vad som menas med 
mindre yta. / Del 3, sid 20  

Det är högst olämpligt att införa ett sådant kvantitativt mått för att kunna bedöma om ett fält kan 
eller inte bör bebyggas. Anledningen är att det finns en rad andra faktorer som avgör om fältet 
ska betraktas som mindre odlingsvärt och att bebyggelse därmed kan ske såsom: 1) jordart, 
inklusive mullhalt 2) innehåll av näringsämnen (framför allt P-Al och K-Al-klass) 3) fältets 
arrondering 4) nivåskillnader 5) avstånd till gårdens brukningscentrum 6) markens dränering 7) 
stenförekomst 8) fasta odlingshinder. För att bedöma om ett fält är brukningsvärt och denna 
kompetens saknas inom Stadsbyggnadskontoret, bör jord- och skogsbrukssektorns 
branschorganisationer användas som referens.  

Kommunens kommentarer: Planförslagets text när det gäller Jordbruksmark ska tolkas 
som en stor restriktivitet när det gäller exploatering av jordbruksmark. Brukningsvärd är 
den terminologi som används i miljöbalken och för den bedömningen finns en del 
vägledning i rättspraxis. Det finns bland annat ett rättsfall som ger stöd för att ett mindre 
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skifte som inte ingår i ett sammanhängande jordbrukslandskap och inte angränsar till 
jordbruksmark i det fallet inte var att se som brukningsvärd. Bedömningen behöver dock 
göras i varje enskilt fall och kommunens bedömning är att det är svårt att sätta en siffra 
även om konsekvensbeskrivningen belyser riskerna med för otydliga bestämmelser. I 
Jönköping har vi en stor andel vall och hagmark som också är jordbruksmark och för 
dessa är det andra faktorer som är mest avgörande än för åkermark.  

Övriga i sammanhanget relevanta ställningstaganden  
Kättillstorps Golbana anser vi skall skyddas i framtida exploateringsplaner. Med en kraftig 
förtätning kommer behovet av gröna lungor vara avgörande för en god livsmiljö.  

Kommunens kommentar: Kättilstorps golfbana kommer om Götalandsbanan genomförs 
få en mycket strategisk placering med närhet till den nya stationen. Kommunens 
bedömning är att nyttan av en exploatering av området överväger de negativa 
konsekvenserna.  

Lövhagen (väster om Kortebovägen i höjd med Strandängen) kan bebyggas med en större 
mängd villor och radhus. I närområdet är redan en livsmedelsaffär på Strandängen och 
Djupadalskolan planerad. En rationell exploatering av Lövhagen kräver endast att kommunen 
tar fram ersättningsmark för två mindre fält på området.  

Kommunens kommentarer: Kommunen anser att en större exploatering på Lövhagen 
inte bör ske då en sådan exploatering skulle innebära att brukningsvärd odlingsmark tas 
i anspråk.  

Dagvattendammar är en förutsättning för ett resurssnålt och hållbart samhälle, därför bör ytor 
som ger möjlighet till detta inkluderas i planen.  

Kommunens kommentarer: Att generellt peka ut ytor för dagvattendammar bedömer 
kommunen som för detaljerat för utbyggnadsstrategin, det är en fråga som behöver 
hanteras i det efterföljande stadsplaneringsarbetet t.ex. i samband med att planprogram 
och detaljplaner tas fram för respektive område. I kommunens grönstrukturplan har 
grönytor i den redan bebyggda stadsmiljön som skulle kunna vara aktuella för att ta hand 
om dagvatten i framtiden identifierats. Det är angeläget inte minst då vi kan förvänta oss 
fler och kraftigare skyfallsregn i framtiden.  Plankartan föreslås uppdateras så att det 
framgår av attributdatat vilka dessa ytor är.  

Drömmen om egen villa. I dagsläget når inte kommunen de uppställda målen för antalet 
småhustomter. Detta vill vi Moderater rätta till genom att ge människor valfriheten att kunna 
välja villa eller radhus som sitt boende. Därför ska kommunen avsätta ytor som möter 
invånarnas behov denna typ av boende. 

Kommunens kommentarer: I granskningsförslagets etappindelning har hänsyn tagits till 
en fördelning med 20% småhus i varje tidsperiod. Hänsyn har även tagits för den 
förväntade andelen småhus i översiktsplanen för landsbygden och de mindre tätorterna 
(etapp 2). 
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Kristdemokraterna 
Inledning  
En rimlig fråga att ställa sig är om Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare är till för att hantera en 
utveckling där vi kanske blir uppemot 200 000 invånare eller det är en strategi för att vi vill bli 
200 000 invånare. Det är inte en helt irrelevant frågeställning. Faktum är att vi kan se att städer 
som har en ambition om att växa också gör det. Jönköpings kommun har länge präglats av en 
försiktighet, nästan en ängslan, över att växa. Med en ny attityd och vilja att växa, som 
Kristdemokraterna stödjer, kan Jönköping gå från att vara en stor småstad till att bli en liten 
storstad med alla de möjligheter och utmaningar som därav följer.  

Vägen till 200 000 invånare  
Befolkningsprognosen  
Fram till 2050 förväntas Sveriges befolkning öka med 1 439 000 människor. Det motsvarar en 
befolkningstillväxt på 13,7 procent. Om Jönköpings kommun ska kunna växa med 58 000 
personer till 200 000 invånare under samma period kommer vi ha en befolkningstillväxt på 41 
procent. Man kan också beskriva det som att 4 procent av Sveriges befolkningstillväxt förväntas 
ske i Jönköping. Jönköpings kommun utgör idag 1,35 procent av Sveriges befolkning. De här 
siffrorna ger perspektiv på ambitionen i Utbyggnadsstrategin. De ger också insikt om att 
befolkningstillväxten i första hand inte kommer ske genom positiva födelsenetton. I stället 
kommer tillväxten främst ske genom inflyttning, och det är rimligt att anta att den största 
inflyttningen kommer ske från kommuner i vår egen närhet. När urbaniseringen koncentreras till 
centrala Jönköping förpliktigar det också kommunen i ett regionalt perspektiv. Habo och 
Vaggeryd gynnas redan idag av tillväxten i Jönköping, främst genom att de i högre utsträckning 
planerar för villabebyggelse. Även Nässjö kan dra nytta av Jönköpings tillväxt genom att 
erbjuda villatomter i de samhällen som ligger när Jönköping. De här kommunerna kommer 
säkerligen fortsätta gynnas av en stark tillväxt i Jönköping. För övriga kommuner kan ett 
växande Jönköping innebära större utmaningar. Inte minst demografiska utmaningar då det 
främst är människor i arbetsför ålder som förväntas söka sig mot Jönköping, Habo, Vaggeryd 
och Nässjös kommuner.  

Kommunens kommentarer: Det är inte en målsättning att kommunen ska växa till 
200 000 invånare till 2050. Utbyggnadsstrategins syfte är istället att ta höjd för en sådan 
utveckling. Att Jönköping växer är viktigt för hela regionen och även om en del av de som 
flyttar till Jönköping kommer från de mindre kommunerna är det tveksamt om de skulle 
bo kvar om Jönköping istället valde en strategi där vi medvetet dämpar tillväxten. 
Förmodligen skulle vi då istället se en utflyttning till andra städer så som Växjö och 
Linköping.  

Hållbarhet är mer än ett perspektiv  
Det är viktigt att såväl ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet beaktas när Jönköpings 
kommun växer till 200 000 invånare. De tre hållbarhetsmålen kan och bör inte beaktas 
likvärdigt på samtliga platser. Olika förutsättningar råder och olika behov behöver tillgodoses 
varför en prioritering av de olika hållbarhetsmålen behöver ske vid varje given plats. Det är i 
avvägningen mellan dessa tre aspekter av hållbarhet som det svåra uppstår. Dock är det viktigt 
att de olika hållbarhetsmålen tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt. Vi Kristdemokrater 
vill särskilt lyfta fram den sociala hållbarheten då vi upplever att den ofta kommer i bakgrunden. 
Den är grunden för ett boende där människor mår bra oavsett om det är nära stadens puls eller i 
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ett marknära boende med egen trädgård. Det är inte bara det egna boendet som är viktigt när 
man planerar för en växande stad ur ett socialt hållbart perspektiv. Även omkringliggande 
miljöer med närhet till parker, lekplatser, affärer, restauranger och aktiviteter med mera blir 
viktiga att beakta. Beroende på var man är i livet och vilket boende man har kommer olika saker 
vara olika betydelsefulla. Därför går det inte att använda en färdig mall för hur ett socialt 
hållbart boende ska vara och vad som ska ingå. I den sociala hållbarheten inryms motverkande 
av segregation och att människor har råd att efterfråga ett boende som passar dem. Därför är det 
viktigt att den sociala hållbarheten tidigt prioriteras när Jönköping växer till 200 000 invånare.  

Kommunens kommentarer: Social hållbarhet är en viktig dimension av hållbar 
utveckling. Av den anledningen har kommunen valt att sätta ett mycket större fokus på 
den sociala dimensionen av stadsbyggande i förhållande till nuvarande översiktsplan.  

Varierad exploatering  

Inriktningen att Jönköping ska växa främst genom nyttjande av redan exploaterad mark med 
god infrastruktur är bra. Exploateringen bör vara hög i de mycket centrala områdena och vi ser 
gärna att enstaka huskroppar byggs på höjden för att skapa landmärken och variation i 
kvarteren. I de mindre centrala delarna och i yttre områdena är det i stället viktigare att erbjuda 
marknära boende med möjlighet till en egen tomt. En styrka för Jönköpings kommun är 
närheten till natur och landsbygd samtidigt som stadslivets puls är nära. Det kan skapa en stor 
efterfrågan på enbostadshus, grupphus och radhus som ligger tätortsnära men ändå är på landet. 
Kristdemokraterna anser att fokus på att bygga och öka exploateringen nära kollektivtrafikstråk 
är bra och välmotiverat inom redan exploaterade områden. Dock bör utbyggnadsstrategin redan 
i etapp 1 peka ut ytterligare områden som idag inte ligger kollektivtrafiknära för att kunna möta 
upp efterfrågan på enbostadshus, grupphus och radhus och i ett tidigt skede planera för utbyggd 
kollektivtrafik. Detta för att ta vara på styrkan med möjligheten att bo nära natur och landsbygd 
och samtidigt ha närhet till storstadens puls. För att Jönköping ska kunna växa och möta upp 
efterfrågan på enbostadshus, grupphus och radhus är vi beredda att exploatera ny mark. 
Kollektivtrafiken till dessa områden ska prioriteras för att tidigt påverka resmönstret, liksom 
utrymme för separerade gång och cykelvägar som ansluter till befintliga stråk. Byggandet av så 
kallade trädgårdsstäder är ett koncept vi vill utveckla.  

Kommunens kommentarer: Vi bedömer det som mycket svårt att tillskapa nya 
kollektivtrafiklinjer i samband med ny bebyggelse. Det krävs en relativt tät bebyggelse för 
en attraktiv och turtät kollektivtrafik till nya områden. Vi ser istället ett behov av att 
stärka befintlig kollektivtrafik så att den blir attraktivare och även att stärka 
kollektivtrafiken till tätorterna runt om Jönköping, till vilka de boende ofta önskar sig en 
turtätare kollektivtrafik.  

Trädgårdsstaden som idealbild  
Alla undersökningar visar att de flesta svenskar vill bo i eget ägda bostäder och i småhus. Så har 
statistiken sett ut sedan mätningarna började på 1950-talet och dagens unga har lika stort 
intresse för att bo i småhus som tidigare generationer har haft. Trädgårdsstaden kan erbjuda det 
stora flertalet den boendeform de önskar till ett pris de har råd att betala och det i en miljö som 
skapar bästa förutsättningar för gemenskap och trygghet. Trädgårdsstäder är boendemiljöer som 
är byggda utifrån en mänsklig skala och utifrån människans behov av grönska, sammanhang, 
variation och en plats att kalla sin egen. Som idé uppstod den under den första 
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urbaniseringsvågen i slutet av 1800-talet. Den snabba inflyttningen av människor till städerna 
innebar såsmåningom att markpriser sköt i höjden och hyrorna omöjliggjorde för arbetare på 
annat sätt än i hyreskaserner. Som ett sätt att möta denna utveckling uppstod 
trädgårdsstadsrörelsen där man genom uppköp av naturbruksmark kunde stycka av billiga 
tomter och erbjuda till arbetarfamiljer. De första svenska trädgårdsstäderna började anläggas 
under 1910-talet och idén spred sig vidare under 20-talet. Trädgårdsstäder som Gamla Enskede 
och Bromma växte fram i Stockholm, Änggården i Göteborg och Röda Stan i Norrköping är 
några exempel. I Jönköping kan Huskvarna tjäna som ett exempel på denna tradition. Med åren 
utvecklades en typisk svensk form av trädgårdsstad inspirerad av den gamla svenska trästaden. 
En modern trädgårdsstad kan ha hög exploateringsgrad och mycket väl utgöra ett effektivt 
underlag till kollektivtrafikförsörjningen. Bromma trädgårdsstad kan tjäna som exempel. Där 
finns spårvagn och buss, lokal service, välplanerade torg och parker, förskola och även grund- 
och gymnasieskola. Blandningen av villor, radhus och småskaliga flerbostadshus gör att 
stadsmiljön blir mer händelserik och servicenivån högre än i renodlade villaområden. Studenter, 
barnfamiljer och ensamstående blandas i samma stadsdel. Skolor och daghem ligger mitt i 
stadsdelen. Det går att gå till skolan istället för att behöva åka buss eller bli skjutsad med bil. 
Den som vill flytta från sitt hus när det har blivit för stort och trädgården inte nyttjas, kan hitta 
en mindre bostad i närheten och fortfarande ha tillgång till gemensamma grönområden och den 
invanda butiken, fritidsaktiviteter och bekanta ansikten. Folk ska kunna känna sig och vara 
trygga.  

Kommunens kommentarer: Trädgårdsstäder som växte fram på 20-talet så som 
Änggårdsbergen och Gamla Enskede är glesare än vad vi eftersträvar. Gamla Bromma 
trädgårdsstad brukar beteckna de områden med större villor i Bromma, som byggdes ut 
enligt trädgårdsstadens ideal från 1910-talet fram till andra världskriget. Från 1950-talet 
förtätades Bromma med hyreshus till det vi ser i dag. I de ursprungliga 
trädgårdsstadsidéerna fanns också tankar bland annat runt utbytet stad och land vilket 
egentligen aldrig genomförts i Sverige. 

En tätare bebyggelse är mer markbesparande samt leder till kortare avstånd vilket ger 
förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafikförsörjning samt mer närservice. Vi bör 
dock eftersträva den grönska och lummighet som trädgårdsstaden erbjuder. Den nya 
bebyggelsen kan också låna tankar och idéer från trädgårdsstaden när det gäller att 
erbjuda en blandning av villor, radhus och flerbostadshus och få in de gröna och 
lummiga inslagen samt eftersträvan av närservice.  

Fler invånare innebär att fler och fler efterfrågar tillgång till badmöjligheter och möjlighet att 
vistas strandnära för olika aktiviteter året om. Den stora centrala Vätterstranden har en speciell 
möjlighet och potential att utvecklas och integrera staden med bryggor, lämpliga 
umgängesplatser, och ett kallbadhus. Det rörliga friluftslivet kommer naturligtvis att öka med en 
ökande befolkning och kommunens alla stränder behöver göras mer tillgängliga och utvecklas 
på olika sätt i takt med den. Jönköpings läge med tre centrala sjöar är i det närmaste unikt. 
Genom Munksjöstadens framväxt och den planerade exploateringen vid Södra Munksjön tar vi 
vara på Munksjöns kvaliteter. Det är också viktigt att värna förbindelsen med Vättern, både i 
vattnet och på land. Det ska vara möjligt att ta sig mellan sjöarna i kanalen. Omgivningen runt 
kanalen behöver fräschas upp och vi ser gärna lösningar som får östra och västra centrum att 
växa samman. Med fördel genom ytor avsedda för aktiviteter såsom marknad och mindre 
utomhuskonserter eller plats för matvagnar och popupbutiker. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Villor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bromma
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4dg%C3%A5rdsstad
https://sv.wikipedia.org/wiki/1910-talet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_v%C3%A4rldskriget
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Kommunen kommenterar: Stadsbyggnadskontoret har en pågående utredning kallad 
”vision Vättern” som ska utreda hur kustlinjen mellan Gränna och Bankeryd kan göras 
mer attraktiv. 

Civilsamhällets betydelse för en växande stad  
Att ta sikte på en växande kommun ställer stora krav på lyhördhet inför invånarnas 
mångskiftande behov. Precis som konstateras i förslaget så är det centralt att ”synliggöra, beakta 
och belysa olika erfarenheter, kultur och behov i stadsplaneringen”. Vidare konstateras att 
”inkluderande stadsbyggnad strävar efter att göra det lika enkelt för kvinnor och män, flickor 
och pojkar i alla åldrar, oavsett funktionsförmåga, könsidentitet, sexuell läggning, religion och 
etnicitet att leva sitt vardagsliv i staden. Eftersom vi har olika önskemål är det också viktigt att 
få med olika perspektiv i planeringsprocessen.” Detta förhållningssätt är något som vi 
kristdemokrater välkomnar. Samhället är så mycket mer än det offentliga, och möjligheten att 
leva ett gott liv i små nära gemenskaper, i föreningar och i församlingar, ska säkerställas i all 
planering. Civilsamhällets behov ska beaktas på ett tidigt stadium. Här vill vi särskilt 
understryka vikten av uppsökande dialog och gedigen omvärldsanalys för att förstå hur vårt 
samhälle förändras. Exempelvis kan vi i dag se att många trossamfund brottas med både lokal- 
och markbehov som en konsekvens att man vuxit både vad gäller medlemmar och verksamhet i 
takt med att nya individer gör Jönköping till sitt hem. Förståelsen för detta behöver också finnas 
med som en grundbult i översiktsplaneringen, då fler invånare inte bara kommer efterfråga 
service, kommunikationer, bibliotek och bostäder – utan också olika samlingslokaler. Vi önskar 
därför att begreppet ”kultur” i skrivningarna breddas och förtydligas, så att det även inkluderar 
lokaler för trossamfund. Exempelvis när man skriver ”kultur bör ges möjlighet att inrymmas i 
områden som utpekats för funktionsblandning, handel och bostäder”. Eller när man understryker 
vikten av att ”arbeta för kulturskolor, idrottsanläggningar, bibliotek och andra anläggningar 
samt platser för kultur och evenemang jämnt fördelade över staden. De ska byggas ut i samma 
takt som staden.” Likaså bör modeller för markanvisning även inkludera frågeställningar 
rörande trossamfund. Områden för lek, spontanidrott och motion samt idrottsanläggningar är 
också centrala mötesplatser, som ska finnas på planeringsbordet i varje inledande skede.  

Kommunens kommentarer: Trossamfunden är en del av kommunens föreningsliv. 
Planbeskrivningen ändras så att föreningslivet och behovet av föreningslokaler lyfts 
fram.  

Planberedskap  
Endast under enstaka år har Jönköpings kommun klarat bostadsförsörjningsmålen. I realiteten 
saknas det redan idag minst 2000 bostäder i förhållande till efterfrågan. För att klara den 
byggnadstakt som krävs för att nå 200 000 invånare till 2050 behöver kommunen säkerställa att 
rätt resurser finns tillgängliga för att möta behovet. Stadsbyggnadskontoret, men även andra 
delar av kommunen, måste rustas för att klara den stora planeringsutmaning som 
Utbyggnadsstrategi 200 000 innebär. Även kommunens politiska och tjänstemannaorganisation 
måste ses över för att klara denna utmaning. 

Kommunens kommentarer: Det behövs resurser i första hand på tekniska kontoret och 
stadsbyggnadskontoret för att möta behovet av byggnadstakt. 
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Parkeringstal  
Nuvarande parkeringstal för bilplatser vid bostadsproduktion har visat sig vara alldeles för lågt. 
Parkeringsplatserna tar i regel slut innan alla lägenheterna är uthyrda. Gatuparkeringen ökar 
dessutom i redan befintliga bostadsområden, vilket medför problem vid drift och underhåll av 
våra vägar. Inte minst vintertid. För att Jönköping ska kunna växa genom förtätning krävs ett 
större ansvar för att parkeringsbehovet tillgodoses inom fastigheten oavsett om det är för 
bostäder eller verksamheter behovet föreligger. Detta ansvar regleras bäst genom att 
Parkeringstal för Jönköping kommun uppdateras och anpassas till verkliga behov.  

Kommunens kommentarer: Förändringar i parkeringsförutsättningar och 
parkeringstaxa är ett av flera sätt att planera i enlighet med kommunens mål om att 
bildmängden inte ska öka trots att både antalet invånare och resbehovet ökar i staden. 
Stadsbyggnadskontoret håller med inkomna synpunkter om att ett behov finns att 
uppdatera parkeringstalen. Stadsbyggnadskontoret har påbörjat en utredning av 
huruvida parkeringstalen kan vara mer flexibla och på så sätt bidra till en hållbar 
utveckling. 

 

E4/RV40 Både E4 och Riksväg 40 är som barriärer genom Jönköping. Kristdemokraterna är 
positiva till att utredningar genomförs för att se på vilket sätt trafiken på de stora vägarna kan 
lösas. En ny sträckning av E4 kombinerat med en ny sträckning av RV40 söder om Jönköping 
innebär att den nationella trafiken separeras från den lokala trafiken. Vid en sådan lösning 
frigörs stora möjligheter för tätare byggnation på de platser som idag inte är möjliga. Om 
utredningarna kommer fram till att det inte är försvarbart att dra E4 via en ny sträckning bör 
förutsättningarna prövas för att E4 däckas över mellan Huskvarna och Ekhagen.  

Kommunens kommentarer: Trafikverket äger och beslutar över såväl E4:an som RV 40 
men det är angeläget att kommunen har en tydlig viljeinriktning i kontakterna med 
Trafikverket. Kommunen arbetar med en utredning av E4:ans barriäreffekter och möjliga 
lösningar. Utredningen beräknas bli klar under 2022. För riksväg 40 har inte kommunen 
påbörjat någon motsvarande utredningen men eftersom riksväg 40 och E4:an delvis går i 
samma sträckning skulle det kunna vara ett nästa steg.  

Höghastighetsjärnvägen Kristdemokraterna i Jönköping är positiva till arbetet med 
höghastighetsjärnvägen. Höghastighetsjärnvägen kommer att korta ned tidsavstånden till 
Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö vilket gör Jönköping till en attraktiv kommun att 
bo i. Arbetskraftspendling kommer att underlättas vilket ökar kompetensförsörjningen. Ett 
beslut om ett centralt stationsläge kommer driva på utvecklingen av byggnationen kring Södra 
Munksjön och Gamla flygfältet.  

Utmaningen med tre centrum  
Centrala Jönköping utgörs idag av två olika centrum, öster och väster. Öster har tidigare till stor 
del präglats av handel men genomgår nu en omvandling där gamla affärslokaler blir 
restauranger, caféer eller kontorslokaler. Väster har länge präglats av mer fokus på mat och 
nöjesliv och förändras inte i samma utsträckning även om handeln på väster också förändras. 
När Södra Munksjön nu växer fram kommer ett tredje centrum utvecklas. I utbyggnadsstrategin 
anges både öster, väster och Södra Munksjön utgöra stadskärna. Det kommer att bli en 
utmaning att skapa balans mellan och hålla liv i samtliga tre centrumområden. Speciellt med 
tanke på den omvandling handeln står inför där mer och mer handel sker genom e-handel. 
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Kristdemokraterna i Jönköping vill markera vikten av att denna fråga ges särskilt fokus i 
planeringsarbetet.  

Kommunens kommentarer: Kommunen tar med sig utmaningen i det fortsatta arbetet. 

Centrumparkering  
Den centrumnära parkeringen bör ses över. Nästan alla centrala gatuparkeringar erbjuder 
möjlighet att stå i en timme eller mer. Detta skapar låg rotation av lediga parkeringsplatser. 
Genom att tidsbegränsa fler centrala gatuparkeringar till 15 eller 30 minuter gynnas handeln då 
rotationen ökar och de som har korta ärenden har möjlighet att parkera nära sina målpunkter. De 
som har längre ärenden har möjlighet att parkera i parkeringshusen. De nedre parkeringsplanen 
bör prioriteras för de som parkerar max tre timmar medan de övre våningsplanen är avsedda för 
de som parkerar längre tid eller har boendeparkering. Den nyligen införda differentieringen av 
centrala och yttre parkeringshus bör fortsatt finnas kvar.  

Kommunens kommentarer: Förändringar i parkeringsförutsättningar och 
parkeringstaxa är ett av flera sätt att planera i enlighet med kommunens mål om att 
bildmängden inte ska öka trots att både antalet invånare och resbehovet ökar i staden. 
Stadsbyggnadskontoret håller med inkomna synpunkter om att ett behov finns att 
uppdatera parkeringstalen. En utredning har påbörjats med att utreda huruvida 
parkeringstalen kan vara mer flexibla och på så sätt bidra till en hållbar utveckling. 

 

Grönskande centrum  
När centrala Jönköping växer och förtätas blir de gröna sammanhållna stråken viktiga. De gröna 
stråken fyller staden med möjligheter till aktiviteter för både unga, vuxna och våra fyrbenta 
vänner. Här kan vi ta en skön promenad, njuta av grönska från träd och buskar. Det går bra att 
vila en stund på någon av de inbjudande sittplatserna eller äta något gott vid en grillplats. Det är 
viktigt att aktiviteter erbjuds för alla åldrar genom lekplatser, boulebanor, skateramper, och 
utegym. Befolkningsökningen kommer dessutom sannolikt innebära att antalet hundar ökar i vår 
kommun, varför dessa också behöver utrymme för ett aktivt liv. Precis som med lekplatser för 
barn är det viktigt att dessa utrymmen finns utspridda på flera platser och i närheten av där 
många hundar bor. De anlagda utrymmena bör göras attraktiva för olika slags träning och lek 
genom varierande teman. För de som är intresserade av odling är det viktigt att det finns 
odlingslotter och koloniområden med möjlighet ett uppföra en liten stuga. Odlingslotter och 
koloniområden bör ligga nära kollektivtrafikstråk.  

Kommunens kommentarer: Synpunkterna gällande hundrastgårdar skickas vidare till 
tekniska kontoret, det är en fråga som får hanteras inom ramen för deras arbete med 
våra grönområden. 

Trafiklösningar  
När en stad växer från att vara en stor småstad till en liten storstad utmanas trafiklösningarna. På 
tidigare välfungeradande vägar där de olika trafikslagen har kunnat samspela uppstår nu 
intressekonflikter då fler behöver samsas på samma yta. Därför behöver prioriteringar för vart 
och ett av trafikslagen ske. Jönköping är en stor kommun med många som bor på landsbygd 
eller i mindre tätorter. Även den regionala inpendlingen till Jönköping behöver beaktas. För att 
Jönköping ska klara att växa till en kommun med 200 000 invånare krävs ett rejält omtag i 
trafikfrågan för ett välfungerande samspel mellan de olika trafikslagen. En utmaning för 
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Jönköpings kommun för att ta detta omtag är att trafikfrågorna ligger fördelade mellan olika 
huvudmän. Det stora vägnätet och järnvägsspåren genom Jönköping är Trafikverket huvudman 
för medan Regionen är huvudman för kollektivtrafiken. Kvar finns lokalgatorna och 
cykelvägarna där kommunen är huvudman. Samspelet mellan de olika huvudmännen behöver 
fungera minst lika bra som samspelet i trafiken. Vi noterar tyvärr en tråkig ton i 
planprogrammet. I avsnittet för biltrafik och parkering målas bilen endast upp som ett problem. 
Genom den trend som bedrivits de senaste åren med att skapa trafiklösningar som endast syftar 
till att göra det svårare för biltrafiken utan att det gynnar något annat trafikslag kan vi konstatera 
att den trängsel som idag finns är ett resultat av en ambition att skapa trängsel. Det är alltså inte 
bilens fel att det uppstår trängsel på vårt vägnät. Målsättningen om att bilresandet i centrala 
Jönköping inte ska överstiga nivån vi hade vid 2012 ens när vi har blivit 200 000 invånare är 
utopisk. Bilen är och kommer vara ett viktigt transportmedel. Fler och fler bilar kommer 
dessutom att drivas med utsläppsfria drivmedel eller gå på el och teknikutvecklingen går väldigt 
fort, varför snart bilen också kan betraktas som ett hållbart alternativ jämte kollektivtrafik och 
cykel.  

Kommunens kommentarer: I arbetet med Utbyggnadsstrategin har beslutade mål för 
trafiken varit utgångspunkten. En eventuell översyn av kommunens trafikmål är en fråga 
som inte behandlas i arbetet med Utbyggnadsstrategin.  

Elbilen kan i stadsplaneringssammanhang inte räknas till de hållbara färdmedlen av ett 
flertal anledningar och att kommunens mål om att antalet bilar i staden inte ska öka 
gäller även elbilar. Ytan är en viktig aspekt, både i vägnätet och vid parkering. Vidare 
bidrar biltrafiken inte bara till miljö- och hälsoskadliga utsläpp vid förbränning utan 
även genom väg- och däckslitage. Detta sker oberoende av drivmedel. Vad gäller buller 
från biltrafiken uppstår det till viss del från friktion mellan däck och väg, vilket kvarstår 
trots att el används som drivmedel. Genom att gynna gång, cykel och kollektivtrafik ges 
alla grupper i samhället bättre tillgång till staden och inte bara de grupper som har 
tillgång till bil. 

Bilen, en möjlighet till mänsklig frihet  
Bilen har sedan den uppfanns varit en del av mänsklig frihet och idag är den friheten given och 
självklar. I vardagslivet är bilen för många en förutsättning för att få ihop familjelivet eller 
möjlighet att jobba på en plats och utöva fritidsaktiviteter på en annan plats. Bilen är också en 
förutsättning för många att skapa upplevelse. Det kan vara en tur till ett naturskönt område, 
havet, eller skapa ett utbyte genom möten i en annan stad. Bilen berikar människor men skapar 
också trängsel i en stad som växer. När Jönköping växer är det viktigt att trafiklösningarna 
anpassas. När vissa gator och stråk behöver prioriteras för kollektivtrafik och cykel är det viktigt 
att andra gator och stråk stärks för att prioritera biltrafiken. Den trend vi sett med att skapa 
trafiklösningar som endast syftar till att göra det svårt för biltrafiken utan att det ökar 
tillgängligheten för de andra trafikslagen måste upphöra. Satsningar behöver ske även för att 
gynna biltrafiken på väl utvalda sträckor. Det kan vara genom att bygga en förbifart eller 
prioritera upp flödet på genomfartsleder. Därmed minskar också trängseln. 

Kommunens kommentarer: Utbyggnadsstrategin bygger på att för den som jobbar och 
bor i de centrala delarna av Jönköping och Huskvarna ska inte förstahandsvalet vara bil 
utan gång, cykel eller kollektivtrafik. Att fler väljer gång, cykel och kollektivtrafik är 
också ett sätt att minska trängseln. Däremot ska det så klart finnas goda möjligheter för 
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den som bor utanför staden att ta bilen in till staden. När det gäller trafiklösningar 
hänvisar vi till den trafikstrategi som ska tas fram av kommunen.  

Kollektivtrafiken, smart att resa tillsammans  
För att en kollektivtrafik ska fungera bra behöver den inte bara vara väl utbyggd i de områden 
människor bor och jobbar. Den ska också trafikera de sträckor människor förflyttar sig. Hur 
kollektivtrafiken är uppbyggd är kanske största kännetecknet för om det är en småstad eller 
storstad man befinner sig i. Kollektivtrafiken i centrala Jönköping är byggd kring de centrala 
delarna med Juneporten, Rådhusparken och Östra centrum som de hållplatser i princip alla 
busslinjer passerar. Ett typiskt kännetecken för en småstad. En storstad kännetecknas av noder 
dit busslinjerna går och ett nätverk mellan noderna. Ett annat kännetecken är också 
direktbusslinjer mellan stadsdelar och verksamhetsområden under de tider på dygnet då flest 
människor reser. När Jönköpings kommun växer till 200 000 invånare behöver ett större fokus 
på att skapa dessa noder finnas för ett effektivt nyttjande av kollektivtrafiken. För en attraktiv 
kollektivtrafik är det viktigt att titta på alternativa kollektivtrafiklösningar och vara öppen för 
nya lösningar och ny teknik. Kristdemokraternas uppfattning är att kollektivtrafiklösningarna 
ska vara flexibla och enkla att ändra och anpassa till var behoven uppstår och finns. Möjligheten 
att nyttja Vättern för kollektivtrafik bör utredas då det finns en stor potential med båtar som går 
mellan Bankeryd och Huskvarna med några stopp på vägen, bland annat vid piren i Jönköping.  

Kommunens kommentarer: Noder kommer bli allt viktigare efterhand som vi blir fler 
invånare, där Södra Munksjön, Asecs, Rosenlund och Torpaplan i Trafik och 
mobilitetsanalysen har pekats ut som viktiga platser. Genom dessa noder skulle byten 
mellan olika linjer öka tillgängligheten och förbättra möjligheterna att använda sig av 
bussen till stadens olika delar. I kommande arbete med en ny trafikstrategi aktualiseras 
frågan om hur kollektivtrafiksystem mer i detalj kan utformas.  

Kollektivtrafik på Vättern har inte setts som ett alternativ i arbetet utan fokus har legat 
på den typ av kollektivtrafik vi har idag och på längre sikt även spårbunden trafik. En 
motion med samma frågeställningar har inkommit där Utvecklings- och 
Trafikavdelningen besvarar dessa frågor.  

 

Cykel och gång, framgång genom egen kraft  
Den växande trenden med att fler och fler cyklar är mycket positiv. Dock saknas en väl utbyggd 
cykelinfrastruktur. Vissa avsnitt kan vara bra men med avsaknaden av sammanhängande 
infrastruktur för cyklister skapas onödiga konfliktsituationer med andra trafikanter. Smala gång- 
och cykelvägar kan leda till att både fotgängare och funktionsnedsatta upplever en otrygghet då 
många olika trafikanter ska samsas på en begränsad yta. Undermåliga cykelvägar leder också till 
att många cyklister väljer att cykla på vägbanan då det upplevs säkrare, bekvämare och 
smidigare vilket kan skapa onödiga konfliktsituationer med bilister, yrkestrafikanter och 
kollektivtrafiken. Viktigaste faktorn för att skapa ett bra samspel mellan de olika trafikanterna är 
att skapa goda förutsättningar. När Jönköping växer till 200 000 invånare måste det vara fokus 
på att bygga ut en sammanhängande, tydlig och välfungerande infrastruktur för cykel. 
Kristdemokraterna vill se ett sammanhängande och väl utbyggt cykelnät där cykelvägar och 
gångbanorna är fysiskt separerade från varandra. Vid större vägar med mer trafik och högre 
hastighet ser vi gärna planskilda korsningar för att separera cyklister från övrig fordonstrafik. I 



  Samrådsredogörelse till Översiktsplan för centrala tätorten
   

66 
 

de fall cykelvägar och bilvägar ändå korsar varandra på samma nivå ska cykelvägarna tydligt 
markeras så det klart framgår för båda trafikantgrupperna vad som gäller vid varje given plats. 
Kristdemokraterna är positiva till att låta cyklister cykla mot enkelriktat på gator där en cykelfil 
i riktning mot övrig trafik kan anläggas och förses med tydliga skyltar. Kristdemokraterna 
menar att med en bra cykelinfrastruktur, i stora delar separerad från fotgängare, kommer 
cyklister anpassa sig till fotgängares villkor där en gemensam gång- och cykelväg passar bättre 
eller där utrymmet inte finns för separerade banor. Som ett alternativ till sopsaltning bör 
kommunen utreda möjligheten att investera i värmeslingor i de stora gång och cykelstråken i 
samband med nybyggnation eller restaurering av befintliga gång och cykelvägar.  

Kommunens kommentarer: Goda förutsättningar för cykel är en viktig del för att nå 
utbyggnadsplanens målsättningar. Jönköpings kommun har ett cykelprogram. 
Synpunkterna skickas vidare till kommunens trafikavdelning. 

Kommentarer till de utpekade utvecklingsområdena  
Rosenlund  
Rosenlundsområdet utgör ett naturligt område för förtätning i en stad som växer. För att dra 
nytta av områdets potential med närhet till Österängen och Ekhagen bör överdäckning av E4 
övervägas. Området ovanför E4 kan bli viktiga grönområden för rekreation, sportutövning eller 
skapa viktiga förbindelser mellan de norra och södra delarna av E4. För att möjliggöra 
bebyggelse på parkeringsplatserna vid Elmia kan även en överdäckning vara lämplig plats för 
att bygga parkeringshus för att tillgodose det behov som finns för Elmias och närliggande 
verksamheters behov.  

Kommunens kommentarer: Stadsbyggnadskontoret har en pågående utredning av E4:an 
som bland annat tittar på överdäckning.  

A6  
Spännande förslag att förtäta i ett befintligt handelsområde med närhet till god infrastruktur och 
välutbyggda kommunikationsmöjligheter. Köpcentret har under lång tid varit dit vi hänvisat 
bilburna besökare och familjebesök. Flera av verksamheterna är dessutom inriktade på ett 
produktsortiment som många gånger kräver transport i personbil eller liten lastbil. 
Parkeringsfrågan kommer därför bli en central fråga att hantera vid en exploatering enligt 
presenterat förslag. Det kan förväntas att kommunen får bära ett stort ansvar för att lösa frågan 
samt bära kostnaden för både produktion och drift av parkeringshus i området, vilket bör tas 
med i kalkylerna.  

Kommunens kommentarer: Kommunen tar med sig synpunkterna i det fortsatta arbetet. 

Kättilstorp  
Området är sedan tidigare utpekat i gällande översiktsplan och kommer ligga mycket centralt i 
förhållande till Södra Munksjön och den nya centrumbildningen som kommer växa fram där. 
Eventuellt med ett stationsläge för höghastighetsjärnvägen. Området lämpar sig mycket väl för 
småskalig bebyggelse och bör bebyggas i karaktär av en Trädgårdsstad. Detta innebär att den 
populära och anrika golfbanan tas i anspråk. Kristdemokraternas uppfattning är att kommunen 
ska vara mycket aktiva och tillmötesgående för att finna en ny lämplig plats för en ny golfbana 
innan området exploateras.  
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Kommunens kommentarer: En större utveckling av Kättilstorp är planerad i den sista av 
översiktsplanens etapper med inflyttning 2040-2050. Utbyggnaden är i nuläget planerad 
att starta i anslutning till Norrahammarvägen och sedan succesivt gå norrut mot 
golfbanan. Förhoppningen är att kunna skapa tydliga förutsättningar för den nuvarande 
golfbanans framtid fram till byggnationen och att i god tid hitta en ny lokalisering.  

Råslätt  
Vi noterar att arbetet med ett nytt planprogram pågår. Vi vill ändå understryka vikten av att 
området kompletteras med fler småhus, fler upplåtelseformer än hyresrätt och fler marknära 
bostäder. Utbyggnaden av området ska också ske utan att grönområden inom stadsdelen 
minskas.  

Kommunens kommentarer: För Råslätt har ett planprogram tagits fram. Det finns en 
särskild samrådsredogörelse för planprogrammet för Råslätt. Av utbyggnadsstrategin 
framgår (i attributdatat som kommer fram när man klickar på Råslätt i kartan) att det är 
positivt om Råslätt kompletteras med småhus och fler upplåtelseformer. 

 

Rosendala  
Vi noterar att det redan finns en fördjupad översiktsplan och lämnar därför området utan några 
övriga kommentarer.  

Kortebo  
Utbyggnadspotentialen är betydligt större än vad som presenteras i förslaget. Delar av området 
som föreslås är utanför gränsen för vad som bedöms vara bra avstånd till kollektivtrafiken även 
när det är genomfört. Området har också brister i viss infrastruktur och en större 
exploateringsgrad hade skapat ett ekonomiskt utrymme och underlag för att förbättra såväl 
kollektivtrafiklösningar som övrig infrastruktur. Vi föreslår därför att området utvidgas så att 
det omfattar hela östra sidan om Kortebovägen från Djupadalsrondellen till Eklundshovsvägen i 
norr samt västra sidan om Kortebovägen från Djupadalsrondellen till Falköpingsvägen i norr 
med Lerhagsvägen som gräns i väster. Bebyggelse öster om Kortebovägen kan med fördel ske i 
form av flerbostadshus med mellan fyra och sex våningar som består av både bostadsrätter och 
hyresrätter. Väster om Kortebovägen uppförs med fördel flerbostadshus närmast Kortebovägen 
och i de västra delarna ser vi gärna att småskalig bebyggelse med marknära läge i form av rad, 
grupphus och villabebyggelse bereds plats. Med denna exploatering kan det beredas plats för 
3500 bostäder. Förslaget innebär att endast en liten del jordbruksmark tas i anspråk, vilket vi 
föreslår kompenseras genom att ny jordbruksmark anläggs på en plats som ansluter till redan 
befintlig jordbruksmark och inte är aktuell för exploatering.  

Kommunens kommentarer: Kommunen bedömer att ytterligare jordbruksmark inte ska 
tas i anspråk för ytterligare bostadsbebyggelse. 

Huskvarna  
Väster Området utgör en naturlig förtätning och stärker kopplingen mellan Huskvarna och 
Jönköping ytterligare.  

Klockarpsvägen  
Klockarpsvägen är och bedöms bli en ännu viktigare infartsgata till Jönköping när Åsenvägen 
byggs om. Vi ser därför inga möjligheter att Klockarpsvägen ska omvandlas till en stadsgata. 
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Exploatering bör därför i första hand ske på de angränsade områdena och endast i undantagsfall 
vid Klockarpsvägen.  

Kommunens kommentarer: Klockarpsvägen har idag en relativt begränsad trafik och 
den trafikanalys som har gjorts visar att en mångfunktionell stadsgata med omgivande 
bebyggelse och service väl kan hantera den framtida trafiken. 

Ekhagen  
Kristdemokraterna är positiva till en förtätning och byggnation längs med RV40 precis söder 
om E4. Vi ser dock att det är behäftat med vissa utmaningar. Dels bullerproblematiken som 
begränsar möjligheterna, dels det faktum att det i området finns luftburna elledningar. 
Kristdemokraterna anser att det ska planeras för att flytta transformatorstationen utanför 
tätbebyggt område.  

Kommunens kommentarer: Områdena närmast RV 40 förutsätter en förändring av 
befintlig kraftledning och ligger därmed långt fram i tiden 

Barnarp  
Potentialen öster om Barnarp torde vara mycket stor. Inte minst för att bygga eftertraktade 
enbostadshus men även grupphus och radhus. Kommunen bör ha en hög ambition för Barnarp 
då det kan gynna orten med bland annat ett underlag för en livsmedelsbutik men även tätare 
turavgångar och fler linjer för kollektivtrafiken.  

Kommunens kommentarer: För att gynna Barnarp bör ny bebyggelse placeras så nära 
som möjligt befintlig service och kollektivtrafik.  

Taberg / Norrahammar / Flahult  
I stort sett ställer vi oss positiva till föreslagen exploatering inom dessa tre områden. Vi ser 
gärna en större prioritering av villor och radhus i dessa exploateringsområden före 
flerbostadshus.  

Bankeryd 
Centrala Bankeryds läge med stationsläge på Falköping/Nässjö -banan gör att 
utvecklingspotentialen i centrala Bankeryd är stor. Kristdemokraterna ser gärna högre 
exploatering med byggnader som byggs på höjden.  

Kommunens kommentarer: Utbyggnadsstrategin säger inget om höjder, kommunen tar 
till sig synpunkten i det fortsatta stadsplaneringsarbetet. 

Prioriteringsordning  
Det bör finnas en flexibilitet i vilken ordning de olika utvecklingsområdena prioriteras. Det bör 
också pågå parallella projekt mellan de olika utvecklingsområdena för att klara en jämn 
utbyggnad av staden. De områden Kristdemokraterna ändå ser som mest prioriterade är 
Kortebo, Kättilstorp, Rosenlundsområdet och Bankeryd, följt av Huskvarna Väster, Barnarp, 
Taberg, Norrahammar och Flahult. Vi bedömer att både A6 och Ekhagen behöver mer tid innan 
projekten kan starta. Med de justeringar som vi föreslår för Klockarpsvägen finns det inte 
anledning att prioritera in utvecklingsområdet i en prioriteringsordning. 
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Kommunens kommentarer: Kommunen kommer ta fram en prioriteringsordning till 
granskningen. Prioriteringsordningen ligger i 10-årsperioder. Inom varje 10-årsperiod 
finns sedan möjligheter till en viss flexibilitet.  

Skärstad-Ölmstad Moderater 
 
Det verkar som om Östra kommundelen är bortglömd i planarbetet. Vi vill därför föreslå att 
man upprättar byggnadsplan för småhus i Kaxholmen, samt lägenheter både i bostadsrättsform 
och hyresrättsform.  

Kaxholmen är ett vackert och eftertraktat område och kommunen äger viss mark i området. Bl.a 
Tullebogård samt i ravin med omnejd där man svänger in på Björkdungevägen från 
Övragärdesvägen. Kommunen äger även mark över Kullgatan mot vattenreservoaren. Tullebo 
gård skulle man kunna ha som bytesmark till närliggande ängar och skogsparti som ligger nära 
Kaxholmen. Det är länge sedan det fanns lediga tomter i Kaxholmen.  

Vi anser det angeläget att alla kommundelar ges möjlighet till utveckling och därmed lämnar vi 
detta förslag.  

Kommunens kommentarer: Utbyggnadsstrategin är uppdelad i utbyggnadsstrategi för 
centrala tätorten och utbyggnadsstrategi för landsbygden och de mindre tätorterna. 
Kaxholmen tillhör landsbygden och de mindre tätorterna och arbetet med det området 
har kommunen just påbörjat. Vi tar med oss synpunkterna in i det arbetet. 

 
Centerpartiet 
 

Centerpartiets utgångspunkter 
 
Vi arbetar för att hela kommunen ska leva och utvecklas  

− Färdiga detaljplaner ska finnas i alla kommundelar  
− Kommunen ska ha en positiv syn på byggnation på ren landsbygd. 
−  Samma krav kan inte ställas på byggnation i de mindre orterna som i den stora tätorten. 

Olika platser har olika förutsättningar! T.ex. kan avstånd till service få vara längre än i 
staden  

o Det går att bygga hållbart även utanför stomlinjestråken då kollektivtrafiken 
kommer att få nya förutsättningar med teknikutvecklingen  

o Efterfrågan på fristående villor (singeltomter) kan mötas på ett annat sätt än 
nära regioncentrum  

 
Vi arbetar för att kommunens behov av mark för sina verksamheter liksom utrymme för handel 
och annan service, föreningar, kyrkor m.m. tillgodoses i strategin.  
 
Vi har en positiv grundsyn till omvandling och förtätning i syfte att värna ej exploaterad 
jordbruksmark så mycket som möjligt.  
 
Vi vill värna jordbruksmarken  
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− Miljöbalken anger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för väsentliga 
samhällsintressen såvida annan mark på ett tillfredsställande sätt inte kan användas. Det 
finns bra alternativ via omvandling och förtätning samt på skogsmark där hållbar 
byggnation kan ske så miljöbalken ska följas  

− System för kompensation ska nyttjas när jordbruksmark måste tas i anspråk  
o  En utredning är startad men vi ser att kompensation ska börja utföras från och 

med nu   
− Jordbruksmarken är viktig för  

o Vår självförsörjning/krisberedskap  
o Biologiska mångfald samt landskapsbild i vårt närområde  
o Att minska trycket på viktiga naturvärden i andra delar av världen  
o Att minska transporterna av livsmedel  
o En livskraftig jordbruksnäring i vårt område  

 
Vi arbetar för en god livskvalité för kommunens invånare  

− Tillgänglighet till Vättern och de andra sjöarna är viktig då de är en stor tillgång för 
rekreation, kultur och landskapsbild. Sjöarna kan nyttjas mer till invånares och 
besökares glädje.  

− Gröna stråk och parker är viktiga  
− Möjligheter att vara och umgås i naturen, med respekt och hänsyn till vår omgivning, 

ska bibehållas  
− Möjlighet till koloniområden och stadsodling ska främjas  
− Modern, klimatsmart, hållbar och resurssnål byggnation ska eftersträvas  

o Solenergi ska främjas vid nybyggen  
o Utformning som ger möjlighet för äldre att bo kvar hemma länge är viktig  

− Fungerande och säkra transporter är viktiga  
− Trygghetsboenden bör främjas då det är en positiv boendeform för många äldre  
− Huskvarna är en del av Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, som är modellområde för 

hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. Det är spännande med ett 
biosfärområde sträcker sig in i den urbana miljön. Detta bör tas tillvara som en stor 
tillgång för utvecklingen i området men också i hela kommunen 

 
 Förändringar kommer  

− Konjunkturen kommer att gå upp och ned  
− Demografin förändras  
− Den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter och utmaningar  

o Tekniken finns fullt ut för att många anställda ska kunna arbeta på distans samt 
ha fler distansmöten. När det börjar nyttjas mer kommer det att få konsekvenser 
för hur vi bygger vår kommun. Vi måste möta nya behov. Kanske förenklar det 
resan mot 200 000 invånare om färre av dem ska in till ett kontor i centrum 
varje dag samtidigt som det kan innebära att kransorterna får ett uppsving o  

o En del arbetsuppgifter automatiseras medan andra tillkommer eller ökar i antal  

o Troligen kommer fler bo kvar längre i sitt hem innan man måste flytta till 
serviceboende  
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o De bostäder som byggs kommer att anpassas efter nya behov  

o I framtiden kan vi se fram emot fossilfria fordon vilket ger en annan hållbarhet 
för transporter när det gäller utsläpp av koldioxid och andra föroreningar. 
Bullerproblematiken från motorer kommer också att minska.  

o Självkörande bilar, bussar och lastbilar kommer att rita om hur vi transporterar 
oss och våra varor. Det öppnar nya möjligheter för kollektivtrafiken men 
troligen också hur vi ser på bilägande. Det kommer att påverka trafikflöden och 
behov av parkeringsplatser, en beredskap måste finnas för att anpassa vår 
infrastruktur  

o Digitaliseringen lär påverka även på andra områden, frågan är hur  

− Även om en del fortfarande är oklart kan vi vara säkra på att strukturella och 
organisatoriska förändringar kommer att påverka våra behov. Därmed måste strategin 
vara öppen för de justeringar som måste göras beroende på den utveckling som sker  

Synpunkter på remissen samt förslag på ändringar  
o I princip ska ingen nyexploatering av jordbruksmark ske. När exploatering blir tvungen ska 

kompensation ske genom nyodling.  

Kommunens kommentarer: Tekniska kontoret har ett uppdrag att utreda hur kommunen 
kan arbeta med kompensation av jordbruksmark. 

o Bostäder och verksamhetslokaler ska kunna byggas i hela kommunen. Detta underlättar 
också när det gäller att undvika byggnation på jordbruksmark  

Kommunens kommentarer: Utbyggnadsstrategin för de centrala tätorterna och för 
utbyggnadsstrategin för landsbygden och de mindre tätorterna ska sammantaget ge 
utrymme för hela kommunen att växa. 

o Vi anser att behovet av singeltomter för fristående villor ska mötas på ett bättre sätt än vad 
som framgår av strategin. Utöver det uppdämda behovet så gör demografin också att vi kan 
förvänta oss ökat tryck på singeltomter framöver  

o Dessa tomter placeras med fördel längre från regioncentrum då de tar mer mark i 
anspråk  

o Husleverantör ska kunna väljas fritt. Bundenhet driver kostnader  

Kommunens kommentarer: I översiktsplanen för centrala tätorterna finns utrymme för 
mindre singeltometer men som konstateras är det alltid en avvägning mot det större 
markansspråk som krävs och antalet bostäder och småhus som kan byggas. Andelen 
singeltomter kommer att vara lägre inom den regionala kärnan. Men för att även dessa 
bostäder ska kunna få tillgång till förväntad service krävs ofta att de finns i ett 
sammanhang med blandad bebyggelse och närhet till ett stadsdelscentrum. I 
översiktsplanen för dem mindre tätorterna och landsbygden beräknas andelen småhus och 
singeltomter vara något större. 

o Byggnation på ren landsbygd  
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o Byggnation i enskilda lägen ska tillåtas  

o Viss nydragning av vägar ska tillåtas  

o Om jordbruksmark berörs ska kompensation ske  

Kommunens kommentarer: Ren landsbygd kan knappast sägas förekomma i 
utbyggnadsstrategin för de centrala tätorterna utan först i utbyggnadsstrategin för 
landsbygden och de mindre tätorterna som kommer komma ut på samråd under 2022. Ny 
bebyggelse inom utbyggnadsstrategin för de centrala tätorterna bör därför föregås av 
planläggning. Vi har redan i nuvarande översiktsplan en skrivning om att ny byggnation 
ska förläggas i anslutning till nuvarande bebyggelse bland annat för att inte inverka 
negativt på de areella näringarnas bedrivande. Byggnation i enskilda lägen medför i 
allmänhet ett mycket större ingrepp när det gäller behov av nya vägar, ledningar med mera. 
Det försvårar också samhällets ansvar för en fungerande infrastruktur och samhällsservice. 
Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. I rättspraxis är enstaka en- och tvåbostadshus inte ett väsentligt 
samhällsintresse. 

o Centerpartiet ser positivt på idén om en mer omfattande byggnation i skogsområdet öster 
om Barnarpasjön vid Odensjö gård som är utpekat för möjlig byggnation i remissmaterialet. 
Här finns en intressent som har markrådighet och är villig att utveckla ett större område för 
byggnation tillsammans med kommunen. Här skulle det kunna vara möjligt att få till stånd 
ett attraktivt och spännande boende i skogsmiljö där de kringliggande öppna landskapen i 
form av bevarad jordbruksmark intill den vackra Barnarpasjön ger hög boendekvalité. En 
mer omfattande byggnation här skulle kunna ske på ett hållbart sätt och också kunna ge 
underlag för mer service och förbättrad kollektivtrafik i närområdet.  

Kommunens kommentarer: Vår bedömning är att en sådan utbyggnad inte skulle ge 
tillräckligt underlag för en ny kollektivtrafiklinje som upplevs som tillräckligt attraktiv och 
att utbyggnaden därmed skulle bli bilberoende. Det långa avståndet till Barnarp medför 
också en risk att servicen i Jönköping där de flesta invånare har sin arbetsplats snarare 
kommer att användas samt att kopplingen till Barnarp blir ganska otydlig. Vi ser också ett 
behov av att stärka Barnarp som tätort för att ge bättre förutsättningar för service varför 
planförslaget pekar ut mer centrumnära områden i Barnarp som angelägna att utveckla.  

o Bostadsområdet Målö ängar är ett mycket lämpligt område att bebygga då det ligger nära 
det stora Granarp-/Torsvik-/Stigamoområdet. Det är många arbetsplatser i detta område och 
blir snart många fler med tanke på Nobias och andra företags etableringar. Det är lämpligt 
med fler bostäder i närheten där man kan cykla eller till och med gå till arbetsplatserna! Vi 
föreslår en justering   

o Om möjligt bör även området i norr vid Tahevägen användas för bostäder, inte 
verksamheter  

Kommunens kommentarer: För området pågår arbete med planprogram. Frågan får 
hanteras inom det arbetet. 

https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/detaljplanering/detaljplanerunderarbete/planprogramformaloangartahe14ochflahult3150ochvastragranarpindustriomrade.4.7ba3615f16d866b2a36117a2.html


  Samrådsredogörelse till Översiktsplan för centrala tätorten
   

73 
 

o När det gäller området Målö ängar och Målön pågår just nu ett arbete med planprogram för 
hela detta område som är ute på remiss. Centerpartiet kommer i samband med pågående 
arbete med detta planprogram att återkomma närmare med vad vi i en samlad bedömning 
ser är lämplig omfattning av exploateringsområdet. Då med hänsyn taget till befintlig 
jordbruksmark inom området och även viktig kulturmiljö vid Flahults besöksgård. 

Kommunens kommentar: Planprogrammets samråd är avslutat, samrådsredogörelsen 
kommer snart att finnas på kommunen hemsida. 

o Område D18 på Åsaområdet är ett lämpligt område att bebygga då det är skogsmark i 
anslutning till befintlig bebyggelse samt ligger vid en busslinje  

Kommunens kommentarer: Området uppfyller inte de mål och strategier som finns angivna 
i utbyggnadsstrategin. Även området har visserligen tillgång till god kollektivtrafik saknar 
det närhet till övrig basservice och har därför valts bort till förmån för områden med bättre 
förutsättningar. Utbyggnadstrategins hållbarhetsbedömning bedömer att hållbara 
transporter kommer att vara planens enskilt viktigaste fråga för att nå en hållbar 
stadsutveckling. Kommunens resvaneundersökning visar att områden med liknande 
förutsättningar som område D18 i kommunens bostadsförsörjningsprogram har en låg 
andel hållbara resor. 

o Skogsområdet norr om Månsarps kyrka är lämpligt att bebygga. Det är nära till skola och 
busslinje samt har bra markförhållanden 

Kommunens kommentarer: Området har tagits med i granskningsförslaget. Området 
bedöms vara bäst lämpat för en utvidgning av det verksamhetsområde som det ansluter till.  

o Huvuddelen av jordbruksmarken på Samset område A95 ska ej exploateras  

Kommunens kommentarer: På område A95 i det kommunala 
bostadsförsörjningsprogrammet finns en beviljat planbesked och hur jordbruksmarken 
förhåller sig till ansökt exploatering får bedömas i fortsatt detaljplanarbete. Området ligger 
utmed ett stråk med mycket god kollektivtrafik och är en del i ett större utvecklingsområde 
med ett nytt stadsdelscentrum i anslutning till Klockarpsvägen. 

o Jordbruksmark vid nytt verksamhetsområde vid flygplatsen ska inte exploateras  

Kommunens kommentarer: Även här finns en beviljat planbesked och markens lämplighet 
får bedömas i fortsatt detaljplanarbete.  

o Vid ringarna och Kättilstorp är två åkrar inritade i det större exploateringsområdet. Dessa 
bör undantas från exploatering. Kompensation måste ske om dessa åkrar exploateras.  

Kommunens kommentarer: Det är ett mindre åkerområde i anslutning till befintlig 
bebyggelse, vilket gör att kommunen bedömer det rimligt att exploatera den. 

o Det nya verksamhetsområdet söder om Bråneryd innefattar en åker. Åkern tas bort från 
området som föreslås exploateras  

Kommunens kommentarer: Plankartan har justerats så att jordbruksmarken inte berörs. 

https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/detaljplanering/detaljplanerunderarbete/planprogramformaloangartahe14ochflahult3150ochvastragranarpindustriomrade.4.7ba3615f16d866b2a36117a2.html
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o Centerpartiet har varit initiativtagare till att ett arbete inom kommunen inletts för att 
analysera E4:ans påverkan på stadsmiljön i Jönköping/Huskvarna och möjlighet till 
framtida byggnation. Detta arbete måste fortsätta för att titta på vilka framtida förbättringar 
som kan göras för att minska bullerpåverkan och möjliggöra markutnyttjande på bättre sätt i 
framtiden.  

Kommunens kommentarer: Ett särskilt arbete med att se över framtidens E4:a pågår där 
olika alternativ såsom överdäckning och omledning av vägen översiktligt utreds.  

o Om efterfrågan finns kan en ekoby planeras in i framtida byggnation 

Kommunens kommentarer: Utbyggnadsstrategin ger utrymme för en eventuell framtida 
ekoby om behov/efterfrågan skulle uppstå. 

Socialdemokraterna 
Vi har inga synpunkter på de områden som har pekats ut i underlaget för framtida utbyggnad. 
Däremot saknar vi ett antal områden, som vi anser bör finnas med i planeringen av framtida 
bostadsproduktion.  

Huskvarna  
Vi anser att Gamla skjutbanan på Egnahem bör lyftas fram i kommunens framtida planering. 
Därutöver ser vi fina möjligheter i att planera för bostäder på Sotarevallen (längs med ån), 
parkeringsplatsen vid Viktoriahuset och bort mot Carlfors. Generellt i vårt arbete med 
stadsbyggande vill vi skicka med att vi anser att det är viktigt att vi arbetar på ett sätt som 
förstärker karaktären på olika orter och platser inom kommunen. När det gäller Huskvarna, så 
finns det en tydlig identitet i begreppet Trädgårdsstaden Huskvarna. När det planeras ny 
bostadsbyggnation i Huskvarna och framförallt i de kommande planerna för området Rosendala, 
så är det viktigt att ha med denna karaktär tidigt i planarbetet. Det är viktigt att arbeta med 
arkitektur och gestaltning som harmoniserar och förstärker den nuvarande stadsuppbyggnaden. 
Exempel på de karaktärsdragen som gör Huskvarna unikt är den öppenhet som finns på 
gårdarna mellan befintliga hus, det finns många gröna ytor och stråk som i kombination med 
träd, bänkar och små öppna torgliknande platser som tillsammans bygger Trädgårdsstaden. Att 
planera för fler gatumiljöer likt den ombyggda delen av Vättergatan från centrum och mot 
Grännavägen skulle också förstärka öppenheten och känslan av grönska i staden. Vi har tidigare 
lyft fram synpunkter omkring att hitta olika former för att minska trafikbelastningen upp och ner 
från bergen. En planeringsåtgärd för att öka servicen uppe på bergen och på så sätt minska 
trafikflödena vore att bygga ett nytt stadsdelscentrum vid det så kallade ”Hakarpskrysset”. Då 
skulle denna centrumbebyggelse kunna bli ett närcentrum för fler boende. Detta skulle också 
kunna frigöra marken vid nuvarande centrum, som då skulle kunna användas för att bygga 
bostäder. Vi ser också att det finns behov av att utöka tillgängliga industritomter i Huskvarna 
för att på så sätt kunna stärka den goda industritradition som finns, men också för att skapa 
arbetsplatser på nära håll. En idé i det sammanhanget är att planera för industritomter runt 
Carlfors. Som ett led att underlätta för såväl tung trafik som vanlig trafik att ta sig upp och ner 
på bergen föreslår vi att det planeras för en tredje väg som i den bästa av världar kan gå från 
”Hakarpskrysset”, förbi Carlfors och ner i terrängen för att ansluta till Nässjövägen in mot 
Jönköping. Går det inte att lösa hela sträckningen är delen från Carlfors och ner till Nässjövägen 
den viktiga delen för att skapa bättre trafikflöden och en säkrare trafikmiljö för tung 
fordonstrafik till industrierna på berget.  
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Kommunens kommentarer: I anslutning till Huskvarna fabriksområde är det stora 
säkerhetsavstånd vilket gör det svårt med en ny exploatering på Sotarevallen eller vid 
Victoriahuset. Befintligt stadsdelscentrum vid Stensholm/Jöransberg föreslår 
vidareutvecklas. Det bedöms inte finns underlag till ett stadsdelscentrum även vid 
Hakarpskrysset. Trafikunderlaget bedöms inte heller vara tillräckligt stort för att 
motivera en ny väg från Hakarpskrysset till Nässjövägen.  

Bankeryd  
I Bankeryd är det välkommet med föreslagen omvandlingsområde med blandad bebyggelse vid 
industriområdet mellan centrum och Sjöåkra. Det finns redan befintliga tomter runt 
församlingshemmet och Björkängens förskola som skulle behövas planeras så fort som möjligt 
för att öka attraktiviteten i området. Det finns också möjligheter att kunna förbättra känslan runt 
stationsläget för att ytterligare göra stationslägets känsla mer central. I Bankeryd finns också 
stora möjligheter för flyttkedjor om det byggs fler trygghetsboende och seniorboende som 
möjliggör för äldre att flytta från sina villor och radhus och möjliggöra för barnfamiljer att få 
större boende.”  

Rosenlund – Ekhagen  
Koloniområden på Saturnusplan, Gillesgatan och Ekhagen fyller en viktig roll för de boende i 
området och vi anser att de ska vara kvar där.  

Kommunens kommentarer: Befintliga koloniträdgårdar föreslås flyttas till Östra delen 
av Liljeholmsparken. 

Råslätt  
Vi tror att det enligt förslaget går halvera förtätningen på Råslätt. 

Kommunens kommentarer: För Råslätt har ett planprogram tagits fram. Det finns en 
särskild samrådsredogörelse för planprogrammet för Råslätt. Efter att planprogrammet 
varit på samråd  har exploateringsgraden sänkts vid Kärrhöksgatan, Havsörnsgatan och 
Pärlugglegatan. Av utbyggnadsstrategin framgår inte exploateringsgraden. 

Norrahammar  
Gamla Folkets park tomten är lämplig att använda till bostäder eller verksamhet. 

Kommunens kommentarer: Omgivningarna till gamla folkets park är mycket kuperade. 
Av den anledningen skulle det endast bli en mindre exploatering. Det skulle också vara 
mycket svårt att anordna en lämplig tillfartsväg till området. Genom området går även 
Tabergsåleden. Kommunen bedömer därför inte området som lämpligt att exploatera.  

 En viktig frågeställning är hur mycket vi kan förtäta byggandet i olika områden utan att vi gör 
ingrepp i människors totala livsmiljö. Det är viktigt att vi är rädda om grönområden, 
aktivitetsytor och en viss småskalighet för att skapa en god livsmiljö. Dessa perspektiv måste 
beaktas i kommande planarbete som görs inom kommunen. 

Kommunens kommentarer: Vi delar uppfattningen att förtätning hela tiden måste göras 
i en klok avvägning mot andra värden. Därutöver behöver vi förbättra tillexempel 
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befintliga grönområden så att de kan leverera fler ekosystemtjänster samtidigt som vi 
förtätar. 

Liberalerna 
Sammanfattning 

− Dokumentet ger ett intryck av att främst ha kartlagt tänkbara förtätnings- och 
omvandlingsytor utan att ta hänsyn till tröskelvärden och infrastrukturer. Ange därför 
olika tröskelvärden för exempelvis förskolor, skolor, äldreboenden, avloppsreningsverk 
m.m. 

− Ta fram en plan över vad som bör prioriteras i utbyggnadshänseende. Det går inte att 
bygga ut samtidigt överallt. Att bygga ut utan att ta hänsyn till tröskelvärden kostar 
mycket pengar. Tillfälliga lösningar är dyrbara.  

− Infrastrukturer av olika slag har sina maximala kapacitetstak. Att bygga ut 
infrastrukturer är dyrt och bör ske när samlade behov finns.  

− Trafikflödesanalyser med 200 000 invånare och utbyggda verksamheter behöver 
presenteras. 

− Noder med olika typer av offentlig och kommersiell service bör planeras tillsammans 
med bostadsproduktion och verksamheter i olika kommundelar/stadsdelar för att minska 
trafikarbetet och underlätta vardagen. 

− Samverkan mellan byggnation av bostäder, kommunal service samt verksamheter 
behöver utvecklas ytterligare.  

− Blandstadsprincipen behöver betonas för att medverka till en god socioekonomisk 
sammansättning inom en kommundel/stadsdel.  

− Andelen äganderätter (singeltomter) behöver öka i kommundelarna för att möta den 
stora efterfrågan. 

− Utbyggnadsstrategin för 200 000 invånare behöver klargöra vilka områden som lämpar 
sig för kommande bostadsbyggande och verksamhetsområden. Platsens förutsättningar 
behöver stämma överens med verksamhetens art. 

− Riksväg 40 bör dras om från Bottnaryd/Västra Jära och gå söder om Dumme mosse och 
vidare mot Odensjö/Barnarp och förena sig med befintlig Rv40 vid Bogla.  

− Genomfartsleder skall dras utanför samhällen/bostadsområden för att minimera 
kontakten mellan tung trafik och oskyddade trafikanter. 

− Herkulesvägen bör förlängas till Odensjö/Barnarp och vidare på sjöns östra sida mot 
Konungsö och ansluta till E4 vid Hyltena trafikplats.  

− Utveckla Odensjö/Barnarp till en ny stadsdel med goda möjligheter att expandera 
österut.  

− Ett tänkbart verksamhetsområde är söder om Stensholm och Carlsfors. 
− För att förbättra trafikinfrastrukturen för Stensholm och Jöransberg samt Carlsfors 

föreslås att en ny väg anläggs öster om Tenhultsdalen. Den bör anslutas till Rv 40 norr 
om Tenhult.   
  

  
Allmänt  
Det är ett mycket gediget arbete som ligger till grund för ”Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare, 
etapp ett, imponerande!  
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Liberalerna i Jönköping framför härmed följande synpunkter på ”Utbyggnadsstrategi 200 000 
invånare, etapp ett”, nedan kallad dokumentet. 

Plattformen  
Hela sträckningarna inom kommunen av t.ex. järnvägar och vägar bör finnas med, inte enbart 
inom planområdet. Är nuvarande begränsning en konsekvens av etappindelningen? 

När de båda etapperna är klara behöver ett helhetsgrepp redovisas. 

Förklarande textrutor skall inte placeras rakt över mindre föremål/område som man vill ha 
information om. Området döljs därigenom. 

Kommunens kommentarer: Hela kommunen kommer att redovisas när båda delarna är 
avslutade. Vi försöker förbättra kartverktyget till granskningen, tyvärr fungerar det inte 
perfekt i alla delar utan har sina begränsningar. 

Ordförklaringar  
Ordförklaringar bör alltid finnas med som förklarar de begrepp som används. Därmed undviks 
missförstånd eller feltolkningar. Behov finns, exempelvis: Vad menas med ”alla trafikslag”? 
Begreppet kan feltolkas. Är det inklusive spårvagn? 

I tidigare översiktsplaner användes bl.a. urbant huvudstråk. Nu används i textrutorna flera 
benämningar för gatutyp. Det kan vara stadsgata, stadsstråk, huvudgata och lokalgata. Ibland 
synes dessa begrepp blandas ihop, red ut. Det saknas också begrepp i dokumentet som t.ex. 
cykelgata. 

Begreppet kommunal service behöver förklaras. 

Kommunens kommentarer: Ordförklaringar läggs till inför granskningen. 

Infrastrukturer 
För att ett samhälle skall kunna existera fordras infrastrukturer av olika slag. En kraftig 
utbyggnad av ett samhälle innebär att olika tröskelvärden kan komma att överskridas, vilket 
medför kostnadssprång för nödvändiga utbyggnader.  

I dokumentet finns mycket lite beskrivet om vilka tröskelvärden som finns, exempelvis ökat 
behov av samhällsservice som behov av fjärrvärme, elektricitet, dricksvatten och 
avloppsvattenrening. Trafikleder eller huvudgata etc. nämns, men inte hur mycket en sådan gata 
maximalt kan klara av utan att det uppstår trafikstockningar eller intolerabla bullernivåer. 

Kommunens kommentarer: I det förvaltningsövergripande arbetet att ta fram förslaget 
har flera olika metoder använts för att få en så ändamålsenlig översiktsplan som möjligt 
och ibland har det varit så kallade tröskelvärden. Eftersom översiktsplanen är på en så 
pass översiktlig nivå har det inte ansetts nödvändigt att ange tröskeltal i själva planen. 
Däremot kan kunskapsunderlag och erfarenheter från framtagandet fortsatt vara ett 
viktigt verktyg när översiktsplanen ska förverkligas. Ofta yttrycks ett behov av till 
exempel en skola i beskrivningen till ett område i plankartan. Det kan även svårt att ange 
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generella tröskelvärden på till exempel hur mycket trafik en gata kan hantera innan det 
blir för höga bullernivåer. Det beror på många andra platsspecifika förutsättningar som 
bostäders avstånd till gatan, vad marken har för material med mera. 

 
Vattenförsörjning 
Jönköping och Huskvarna är lyckligt lottade att ha den kvalitativt fina sjön Vättern som 
vattentäkt. Sjöns vattenkvalitet har genom åren förbättrats avseende en mängd parametrar, 
exempelvis nedfall av svavelföreningar. Däremot ökar mängden av främmande ämnen i Vättern 
som t.ex. svårnedbrytbara organiska föreningar, läkemedelsrester och mikroplaster.  

Visa att de befintliga vattenverken har en kapacitet för en befolkningsökning på 50 000 
personer. Därtill skall läggas att våra grannkommuner också växer t.ex. Habo som också 
behöver dricksvatten. Antalet verksamheter kommer också att öka. Dessa kräver 
vattenförsörjning. Detta behöver klarläggas och presenteras.  

Kommunens kommentarer: Vättern är en stor sjö och en befolkningsökning kommer inte 
innebära några problem för vattentäkten. Jönköpings kommun bedöms överlag inte vara 
en kommun med vattenbrist eller risk för vattenbrist. De kommunala vattenresurserna 
bedöms ha vattentillgång av tillräcklig omfattning för att förse nuvarande befolkning och 
prognostiserad framtida befolkningsökning med dricksvatten. Flertalet av 
vattenanläggningarna (vattenverk, reservoarer, ledningsnät) behöver dock med stor 
sannolikhet byggas ut och uppgraderas för att möta det växande behovet, om än på lång 
sikt. Mer information finns i kommunens vattenförsörjningsplan.  

Avloppsrening 
Det är en stor fördel ur säkerhetssynpunkt och recipientsynpunkt att ha flera relativt stora 
avloppsreningsverk än ett enda mycket stort verk.  

När nu befolkningsmängderna i städerna ökar och fler verksamheter etableras, behöver våra 
avloppsreningsverk få en ökad reningsförmåga så att utgående föroreningsmängder räknat i kg 
per år inte ökar från nuvarande nivåer. De bör i stället minska! 

Ju större belastning på avloppsreningsverken desto högre reningseffekt behövs. Därtill krävs 
bättre rening för att rena avloppsvattnet från t.ex. läkemedelsrester.  

Det krävs ett klarläggande att våra avloppsreningsverks kapacitet och reningsförmåga räcker till 
för de i dokumentet föreslagna utbyggnaderna.  Notera att också verksamheter belastar 
avloppsreningsverk. Dessas verksamheter kan ha olika föroreningsslag och 
föroreningsmängder.  

Det pågår ett omfattande arbete att bygga bort de kombinerade avloppssystemen till separata 
system för spillvatten- respektive dagvattenavlopp. Det är bra. Därigenom minskas också 
inläckage av grundvatten. Samtidigt blir det ett jämnare hydrauliskt flöde till 
avloppsreningsverken, vilket är bra för verkens reningseffekt.  Nackdelen är att mycket 
dagvatten kommer att gå ut i recipienten utan rening samt att det kan finnas felkopplade 
ledningar.  

Avloppsreningsverkens utbyggnadsmöjligheter och möjligheter till reningseffekthöjningar 
måste presenteras. Finns det möjligheter att bygga ett avloppsreningsverk för Tabergsdalen och 
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Torsvik? I så fall krävs ett verk med mycket hög verkningsgrad med tanke på Tabergsån som 
recipient. Ett verk här minskar belastningen på Simsholmens avloppsreningsverk. 

Kommunens kommentarer: Tekniska kontoret har varit delaktiga i arbetet och ingen 
behov av nytt reningsverk i Tabergsdalen har identifierats. 

Dagvatten 
Det finns ett antal dagvattensystem som avvattnar stora arealer bebyggelse med många 
trafikleder och stora asfalterade ytor. Det orsakar att mängder av bl.a. mikropartiklar tillförs 
recipienterna. Ljungarum är ett sådant exempel där dagvattnet leds ut i Munksjön. Ett annat är 
A6-området. Där rinner vattnet till naturreservatet Rocksjön. Det är planerat en 
reningsanläggning för dagvattnet från Ljungarumsområdet. I det fallet räcker det inte med 
enbart en fysikalisk rening.  

Åtgärder för att rena de stora dagvattensystemen i Huskvarna och Jönköping behöver 
prioriteras.  

Kommunens kommentarer: Åtgärderna får planeras inom kommunens arbete med Va-
plan och dagvattenplan. 

 
Järnvägar och vägar 
Trafikverket och kommunen har kommit överens om en strategisk samverkan beträffande 
järnvägar och vägar. Syftet är att samverka kring olika utvecklingsmöjligheter och få till en bra 
infrastruktur i kommunen inför kommande utbyggnader av tätorterna. 

 
Götalands- och Europabanorna 
Dessa banor är viktiga att de kommer till utförande. Dokumentet bör redovisa Trafikverkets 
föreslagna korridorer inom hela kommunen med de olika föreslagna stationslägena. Det 
diskuteras en servicestation för höghastighetståg i Jönköping. Presentera ett lämpligt läge.  

Kommunens kommentarer: I förslaget redovisas de tänkta korridorer som Trafikverket 
pekat ut. I etapp 2 av Utbyggnadsstrategin kommer dessa korridorer redovisas för den 
geografi som berörs. De av Trafikverket föreslagna stationsalternativen är i dagsläget 
ganska osäkra även om Tenhultsdalen och Odensjö har pekats ut i tidigare utredningar. 
Det tydligaste stationsalternativet är Södra Munksjön som pekats ut i ramprogrammet för 
Södra Munksjön. Etablering av en eventuell framtida servicestation för höghastighetståg 
är osäker då Trafikverket av besparingsskäl har sett över hela trafiksystemet och dess 
servicepunkter i systemet. Osäkerheter kring placering av stationer kommer att bestå till 
dess Trafikverket kan påbörja den formella planprocessen för stationsläget i Jönköping. I 
förslag till nationell plan för trafikinfrastrukturen menar Trafikverket att planarbetet kan 
påbörjas runt år 2026 och då kommer både frågan om servicestation och resandestation 
att klargöras.  

 
Järnvägen Falköping - Jönköping - Nässjö 
Det har föreslagits nya stationslägen vid Strandängen och vid A6. Det har också diskuterats ett 
triangelspår vid A6. Visa i dokumentet placeringen av dessa.  
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Kommunens kommentar: Dessa stationslägen och triangelspåret tydliggörs i 
plankartan.  

 
Den regionala järnvägen Jönköping  - Vaggeryd - Värnamo  
Järnvägen kommer att dras om och gå från Vaggeryd via Tenhult till Jönköping. Det förkortar 
restiderna, vilket är bra. Den i dokumentet omtalade triangelspåret vid Tenhult saknas. Visas 
detta i etapp 2?  

Kommunens kommentarer: Förslag till ny dragning av järnvägen och triangelspår 
redogörs i etapp 2 av Utbyggnadsstrategin.  

Den befintliga järnvägen från Vaggeryd till Torsvik och där befintlig kombiterminal vid bl.a. 
IKEA visas. Det vore utmärkt om denna järnväg kunde förlängas under E4 och anslutas till 
kommande järnvägsspår mellan Vaggeryd och Tenhult i öster. Det nämns inte något om 
industrispår till olika verksamheter t.ex. Nobia. Det företaget har ju informerat om att de i etapp 
två önskar få järnvägsspår.  

Kommunens kommentarer: Utbyggnad av industrispår till olika verksamheter inom 
Torsviksområdet planeras i dialog med aktuella aktörer men redovisas inte i kartan.  

Det noteras att järnvägssträckan vid Kättilstorp föreslås bli ett stadsstråk för ”alla trafikslag”. 
Här har ställning tagits att sluta med järnvägstrafik. Är det logiskt, när andra delar av denna 
bana inte behandlas? Men denna förändring kan ju knappast ske så länge som övrig sträcka 
behövs för person- och godstrafik! Här behöver tidsaspekten klargöras.   

Det diskuteras i dokumentet alternativa användningar när Trafikverket upphör med sin trafik. 
Det nämns spårvägstrafik eller snabbusstrafik. Alternativa användningar för hela 
järnvägssträckan Jönköping via Tabergsdalen till triangelspåret bör redovisas, inte en liten bit av 
sträckan.   

Liberalerna föreslår att följande förslag också utreds: Utred möjligheterna till 

− spårvägstrafik/dualtrafik på sträckan Vaggeryd via Tabergsdalen och Jönköpings 
resecentrum och vidare till Bankeryd och Mullsjö.   

− huvudcykelstråk på hela sträckan Byarum - Månsarp - Jordbron. Befintlig cykelbana 
genom dalen är mycket smal och delas med fotgängare. Det är inte trafiksäkert. 

 
Kommunens kommentarer: Trafikverket planerar att den nya järnvägssträckning som 
ersätter järnvägen genom Tabergsådalen ska vara färdig cirka 2034. Vad som händer med 
den gamla järnvägen är en fråga som behöver utredas ytterligare. I planförslaget beskrivs 
den som ett starkt kollektivtrafikstråk men vidare utredningar behöver visa om det är 
spårvagn eller buss som ska trafikera sträckan.   

 
Vägar allmänt  
Trafikflödesberäkningar behöver arbetas fram tillsammans med Trafikverket.  

Kommunens kommentarer: I trafik- och mobilitetsanalysen har trafikflödesberäkningar 
gjorts för vägsträckor.  
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Det bör klargöras vilka stråk som ska vara huvudgator, dvs. binda samman stadsdelar och 
kommundelar. Standard och maximal kapacitet bör presenteras liksom utformning.  

Det har inte analyserats i tillräcklig grad tvärförbindelser mellan olika stadsdelar, enbart stråk in 
mot centra.  Ett exempel är behovet av ett stråk mellan Bogla – Odensjö/Barnarp – 
Norrahammar.  

Kommunens kommentarer: I den trafikanalys som ligger till grund för översiktsplanen 
har behov av nya kopplingar och stråk analyserats och inarbetats i förslaget. Det har 
även gjorts särskilda analyser av nuvarande och framtida arbetsplatspendling som tydligt 
visar den regionala kärnans stora betydelse i den lokala trafiken och att den tvärgående 
arbetsplatspendlingen är liten, särskilt den som ändå inte passerar igenom den regionala 
kärnan. Ur det nationella perspektiven har översiktsplanen förhållit sig till de behov och 
projekt som Trafikverket ansvarar för. 

 
E4 
Det nämns i dokumentet att kommunen gärna vill se en annan dragning av E4 förbi Huskvarna 
och Jönköping. Visa de dragningar dokumentförfattarna funderar på. Har detta diskuterats med 
Trafikverket?  

Erfarenheterna visar att befintliga omledningsvägar till E4 genom Huskvarna och Jönköping 
snabbt omvandlas till långa och långsamtgående bilköer vid stopp på E4. Det behövs 
omledningsvägar med tillräcklig kapacitet på hela sträckan.  

Kommunens kommentar: Ett särskilt utredningsarbete pågår om E4:an. I utredningen 
studeras en eventuell omdragning och överdäckning av E4:an. Utredningen är dock 
mycket övergripande och en dialog med Trafikverket förs. En dialog med Trafikverket 
och Region Jönköpings län förs angående behoven av kapacitetsstärkningar av 
omledningsvägarna.  

 
Riksväg 40  
Den är av Trafikverket anvisad som den lämpligaste vägen mellan Göteborg och Stockholm. 
Vägen är tidvis mycket hårt trafikerad. Därtill inträffar incidenter, speciellt i Göteborgsbacken 
och Hedenstorpsmotet samt i Järabacken och vid Ekhagenmotet. 

Liberalerna föreslår att Rv40 (som motorväg eller som 2+2 väg) leds från Bottnaryd/Västra Jära 
och sedan parallellt med kommande Götalandsbana söder om Dumme mosse mot 
Odensjö/Barnarp med en trafikplats (mot) vid passage över E4. Rv 40 bör sedan dras vidare mot 
Bogla/Rogberga och där anslutas till nuvarande RV 40.  

Det innebär att man att får en utmärkt vägförbindelse mellan Ulricehamn - Bottnaryd/Västra 
Jära – E4 - Barnarp/Odensjö och vidare mot Nässjö. Detta möjliggör vidare att Odensjö/Barnarp 
kan bli en ny stadsdel med stadsdelscentrum i Barnarp. Lämpliga markområden finns på både 
västra sidan och speciellt på östra sidan av Barnarpasjön. En ytterligare expansion mot öster är 
fullt möjlig, om det presenterade vägförslaget genomförs.  
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Kommunens kommentar: En upprustning och förstärkning av väg 40 är angeläget. Vi 
tar med oss dessa inspel i vidare diskussioner med Trafikverket.  

Riksväg 26/47 
Den ökande bebyggelsen i bl.a. Mullsjö och Habo medför ökad trafik till regioncentret 
Jönköping via Rv 26/47. Det leder i sin tur till ökad trafik på bl.a. Kortebovägen, 
Klockarpsleden och Åsenvägen. Klarar dessa stadsstråk av denna trafikökning? 

Kommunens kommentarer: Sträckan mellan Hedenstorp och Månseryd finns med i 
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen. Vägen ska byggas ut 
till en 2+2 väg. Bedömningen är att stadsstråken ska klara en framtida trafikökning men 
detta bör studeras djupare i samband med framtagandet av trafikstrategin.  

 
Gator inom tätorterna.  
I tidigare översiktsplaner nämns det om olika urbana huvudstråk, som leder trafik till städernas 
centra. Nu är språkbruket ändrat till stadsstråk, stadsgata, huvudgata och lokalgata.  Vad är 
skillnaderna och dessas maximala kapaciteter? Det nämns att på huvudgata skall alla trafikslag 
kunna finnas. Är det inklusive spårväg?  

Kommunens kommentar: De olika gatutyperna visar gatan som samlad funktion. Ett 
stadsstråk eller en huvudgata förbinder stadsdelar med varandra och är väl integrerat i 
gatunätet vilket gör den lätt att nå och samlar fler människor, funktioner och trafikslag 
än en lokalgata. Utmed ett stadsstråk eller huvudgata har den omgivande bebyggelsens 
möte med gatumiljön en särskilt viktig funktion. Alla gatutyper utom väg anpassas för 
stadsbebyggelse och 40 km/h som högsta hastighet. I mark- och vattenanvändningskartan 
finns särskilda lager som visar huvudstråken för trafikslagen järnväg, kollektivtrafik, 
cykel, biltrafik och utryckningsväg. Där är en framtida spårvagnssträckning särskilt 
redovisad. 

Det lagliga begreppet cykelgata bör givetvis finnas med i dokumentet. 

I samband med tillkommande nya bostadsområden och verksamheter krävs också analys av 
framtida trafikflöden för kollektivtrafik, tunga fordon, bilar och cyklar. Förutom stråk in/ från 
centra av olika slag krävs också tvärförbindelser av olika slag mellan radiellt liggande 
stadsdelar. Det senare har inte analyserats i tillräcklig grad. 

 
Tahevägen – Bondstorpsvägen  
Torsvik och Stigamo verksamhetsområden orsakar mycket trafik med tunga fordon. En hel del 
av denna trafik går på Tahevägen, vidare genom samhällena Taberg och Månsarp och vidare via 
Bondstorpsvägen till Nissastigen och med slutmål Halmstad och åter.  Denna tunga trafik 
orsakar allvarliga trafikproblem i nämnda stadsdelar. De problemen behöver lösas.  

Ett förslag är att bygga en tvåfilig väg från Målön/Torsvik längs med industrijärnvägen på 
Målön till Porteshult och därifrån längs med befintlig kraftledning till Bondstorpsvägen. 
Liberalerna yrkar på att det här förslaget utreds tillsammans med Trafikverket.  

Kommunens kommentar: En eventuell ny vägsträckning ska diskuteras i arbetet med en 
ny trafikstrategi.  
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Gång- och cykelstråk 
Dessa bör förläggas i särskilda stråk och vara helt skilda från huvudgator. De bör gå igenom 
bostadsområden och inte runt dessa. Cykelbanor bör ha skilda körbanor för respektive 
körriktning.  

Fotgängare bör ha sina egna stråk och inte blandas med cyklister.  

Där det inte går att ordna skilda GC-stråk från huvudgator bör stråken vara klart skilda från 
biltrafiken genom murar, häckar, planteringar etc. 

Möjligheten att införa cykelgator på befintliga lokalgator bör tas tillvara, speciellt i tätorternas 
centra. Lämpliga sådana är t.ex. Eriksbergsgatan, Narvavägen, Brahegatan och Kanalgatan. 

Det krävs ytterligare ett antal tvärgående huvudcykelstråk och GC-stråk mellan olika mer 
perifera stadsdelar.  

Kommunens kommentarer: För att kunna nå varje enskild fastighet i staden med 
samtliga trafikslag krävs att de kan rymmas inom samma gaturum. Utmed en huvudgata 
finns ofta en större andel målpunkter och även dessa bör vara tillgängliga för samtliga 
trafikslag.  

 
Energi 
I dokumentet nämns inget om tröskelvärden för tillgången på energi inom kommunen. 
Jönköpings Energis anläggning vid Torsvik har en begränsad kapacitet. Den kan givetvis 
byggas ut. Men kommunen bör ha kompletterande system, exempelvis solenergi och geovärme. 
Jönköping har stor tillgång till dessa naturliga energikällor. Varför utnyttjas de inte?  

Kommunens kommentarer: Frågorna om solenergi och geovärme hanteras inte av 
utbyggnadsstrategin utan får hanteras i Jönköping Energis och kommunens 
hållbarhetsarbete. 

Vättern har en mycket stor potential att dels att värma upp byggnader under vinterhalvåret och 
dels kyla byggnader under sommarhalvåret. På grund av klimatförändringarna ökar sjöns 
vintertemperaturer. Detta skadar livet i sjön.  

Under både Jönköping och Huskvarna finns det gott om geovärme i berggrunden 
(Visingsösandsten). Dessa naturresurser behöver beskrivas i dokumentet. Detta har en direkt 
koppling till en tätorts behov av energi för att värma respektive kyla byggnader. 

 
Bostads- och verksamhetsområden i Huskvarna 
 
Det behöver planläggas för väsentligt fler verksamhetsområden i Huskvarnaområdet. Flera 
verksamhetsområden håller ju på att omvandlas till bostadsområden. Nu finns enbart ett område 
föreslaget och det är i Brånerydsområdet. Det är inte tillräckligt!  

Kommunens kommentarer: Det är begränsat med lämplig mark i Huskvarna. 
Naturvärden, branterna och omgivande jordbruksmark sätter sina begränsningar. 
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Norrängen och Rosendala 
Norrängsskolans läge är problematisk med två trafikerade farligt godsleder på båda sidorna. Blir 
det stopp på E4 leds all den trafiken in på Grännavägen. Trafikflödena kommer knappast att 
minska. Expansionsmöjligheterna för skolan är minimala. Hänsyn måste också tas till att det 
fordras utrymmen utomhus för skolbarnen samt att de behöver säkra vägar till/från skolan.   

Omarbeta den fördjupade översiktsplanen för stadsdelen Rosendala och förlägg Norrängsskolan 
dit. På Norrängsskolans plats kan vissa typer av verksamheter inplaneras istället.  

Det behöver också klargöras vilka typer av verksamheter som kan samexistera med 
bostadsbebyggelse. 

Kommunens kommentarer: I arbetet med den fördjupade översiktsplanen över 
Rosendala utreddes en större skola men det ansågs inte vara aktuellt på den platsen. 
Eftersom kommunen inte själva äger tillräckligt med mark i Rosendala finns i nuläget 
inte möjlighet att planera för en skola i området. Det visade sig även svårt att kunna 
hantera bullersituationen för en större skola då omgivande gator är relativt 
trafikbelastade. 

Huskvarnaån 
Vid Huskvarnaåns mynning (mynning =Oset. jfr. aros =åmynning t.ex.Västra aros = Västerås) 
finns ett antal båthus och tilläggsplatser för båtar. Åmynningen kan med fördel utvecklas med 
en gästhamn för motorbåtar, gärna med gemensam skötsel med Osets ställplatser för husbilar 
och husvagnar. 

Områdena längs Huskvarnaåns nedre lopp har mycket dåliga grundförhållanden. Här finns 
också stadens avloppsreningsverk, som givetvis skall finnas kvar här. Till verket behöver mark 
avsättas för att det skall kunna byggas ut. Verket måste kunna ta emot allt spillavloppsvatten 
från ett expanderande Huskvarna. Verket bör också byggas in. Därtill bör reningskapaciteten 
höjas med bl.a. avskiljning av t.ex. nanopartiklar och läkemedelsrester samt förses med 
avancerad rening för att minimera luktproblemen. Det har också föreslagits att utloppsledningen 
borde dras långt ut i Vättern. Paradoxen är att utloppsledningen i stället borde dras så långt upp 
som möjligt i Huskvarnaån! Därmed fås en effektiv inblandning av avloppsvattnet samt en viss 
naturlig rening. 

En ytterligare bostadsbebyggelse på Oset avstyrks med tanke på de dåliga grundförhållandena 
och närheten till avloppsreningsverket. När verket har byggts ut med bättre rening kan 
diskussioner om eventuella etableringar av verksamheter och bostäder åter tas upp.   

Kommunens kommentarer: Frågan om gästhamn får hanteras i andra forum, till 
exempel i kommunens arbete med vision Vättern. Handlar det om några få platser bör det 
kunna inrymmas inom utbyggnadsstrategin. En förutsättning för att området ska kunna 
utvecklas är att omgivningspåverkan från Huskvarna reningsverk vid Oset begränsas. 

Egna hem och Fagerslätt 
Det finns här möjligheter till fortsatt byggnation av bostäder och vissa typer av verksamheter. 
Därför behöver det klarläggas vilka typer av verksamheter som kan placeras nära 
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bostadsområden. Gång- och cykelvägnätet ned till Huskvarnas centrum måste förbättras 
radikalt. En utredning om det är möjligt att bygga ett GC-stråk längs Ådalsvägen pågår.  

Området saknar en livsmedelsaffär och annan närservice. Lokalisera ett servicecenter med 
livsmedelsbutik till området. Ett förslag är vid Korsvägen. En mindre areal åkermark behöver i 
så fall tas i anspråk.  

Kommunens kommentarer: Vilken typ av verksamheter som kan placeras nära bostäder 
får klargöras i detaljplanearbetet. Tempo finns i Stensholm, i nuläget är det tveksamt om 
det är realistiskt med ytterligare en affär i Fagerslätt. 

Jöransberg, Stensholm m.fl.  
Det finns möjligheter att expandera bostadsområdet mot söder. Men Hakarpsvägen är smal, 
brant och krokig. Dessutom saknas här säkra gång- och cykelstråk ned till Huskvarna centrum.  

Kommunens kommentarer: Att utöka bebyggelsen söderut på Jöransberg bedöms inte i 
tillräckligt hög grad uppfylla uppsatta målen för ny bebyggelse. Särskilt med hänsyn till 
tillgången till service och möjligheterna till hållbara transporter. Det finns redan idag en 
gång- och cykelväg som kopplar Jöransberg och Stensholm mot Huskvarna centrum. 

 
Carlsfors 
Längre söderut längs Carlforsvägen finns det möjligheter att etablera flera verksamhetsområden. 
Oklarheter råder fortfarande hur den ev. höghastighetsbanan avses att gå. För att få en bra 
infrastuktur föreslås att Carlforsvägen förlängs söderut och koppas ihop med Rv 40 strax norr 
om Tenhult och öster om Vätterbranterna.  

Kommunens kommentarer: Stora delar av området längst med Carlforsvägen består av 
jordbruksmark varför det inte är aktuellt med verksamhetsområden i detta område.  

 
Söder och Bråneryd 

Det noteras att Wilhelm Thams väg kommer att få särskilda gång- och cykelstråk. Cykelstråket 
behöver också ha tvärförbindelser till andra befintliga nord-sydgående stråk bl.a. vid 
Vapenvallen och Bråneryd.  

Vid Bråneryd planeras ett verksamhetsområde. Finns det möjlighet att expandera detta mot norr 
eller öster? 

Kommunens kommentarer: Norrut hamnar verksamhetsområdet nära befintliga 
bostäder, österut är det för kuperat. De redovisade cykelstråken visar bara de viktigaste 
cykelstråken där framkomlighet för cykel särskilt ska prioriteras och de cykelvägar som 
knyter ihop olika delar av staden.  

 
Sanda 

Genom denna stadsdel föreslås en ny huvudgata som egentligen blir en förlängning av 
Grännavägen söderut och kommer att gå till Kungsängsvägen. Det är egentligen den dragning 
som föreslogs för E4 en gång i tiden.  Av det skälet kallas den befintliga gatan för Wadmans 
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linje. Förslaget har sina fördelar eftersom markområdet vid Huskvarnamotet kan användas mer 
effektivt och då främst för verksamheter. 
  
Öxnehaga. Till övre delen av Öxnehaga finns enbart en gata. Det är inte tillräckligt. Det behövs 
en alternativ insatsväg/utrymningsväg. Utred möjligheten att anlägga en väg ned mot Vissmålen 
och Åkarp. En expansion av Öxnehaga mot väster förhindras av Bondbergets naturreservat. 
Naturreservatet får inte skadas!  

Kommunens kommentarer: Då de allra flesta målpunkter får antas vara i Huskvarna 
eller Jönköping och en sådan väg bara skulle gynna den som ska ut på RV 40 eller till 
vissmålen, bedöms det inte prioriterat att satsa på en sådan förbindelse.  

 
Österängen. Det är positivt att det arbetas fram ett planprogram för detta område. En utveckling 
och omvandling av området är möjligt. Det behöver klarläggas de olika tröskelvärdena, för 
förskola, skola, äldreboende etc.  

I detta område är det viktigt att ta hänsyn till blandstadsprincipen ur b.la. socioekonomisk 
synvinkel. Därför behövs här uppförande av flerbostadshus med äganderätt och flera 
stadsradhus.  Jämför hur det har gjorts i Vallastaden i Linköping.  

Kommunens kommentarer: För området pågår arbete med planprogram. 

 
Bostads- och verksamhetsområden i Jönköping 
 
Norra Rosenlundsområdet  
Hela detta område är ett riksintresse ur naturvårdssynpunkt!  

Olika verksamheter vid ELMIA kan och bör utvecklas, men då måste hänsyn tas till 
riksintresset och det närbelägna naturreservatet.  Att bebygga parkeringsytorna avstyrks. Om de 
byggs måste också parkeringshus byggas. Kommunen kan knappast få ekonomi i detta.  

Kommunens kommentarer: Av utbyggnadsstrategin framgår det att området är av 
riksintresse tack vare sina geologiska värden. Markparkering i centrala områden är ett 
mycket dyrt markutnyttjande, huvudprincipen bör vara parkeringsgarage.  

Södra Rosenlundsområdet 
Hela södra delen har benämnts som ett utvecklingsområde. Det är bra. Möjligheter finns att få in 
många bostäder och, vilket är väsentligt, många verksamheter. Närheten till E4 och järnvägen 
innebär bullerutmaningar. Rätt planerade och placerade byggnader kan avskärma buller och 
samtidigt bli bra skyltlägen för verksamheter.  

Det behövs fler tvärförbindelser mellan bebyggelsen på båda sidor om järnvägen och E4.  

Men förslaget att förlänga Glansgatan till Ekhagsringen måste ifrågasättas.  

Det krävs a/ två broar, vilka kommer att negativt påverka stadbilden. Bron över järnvägen blir 
lång och behöver en lång ramp för att nå den nödvändiga höjden över järnvägen. Bron över E4 
blir också mycket lång och måste ha en fri höjd på minst 4,5 m över E4.   
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b/ det krävs en mycket lång tunnel under järnväg, byggnader och E4. Det medför en lång och 
komplicerad ramp för att ansluta Glansgatan till Ekhagsringen. Kostnaderna blir mycket höga. 
Liberalerna avstyrker förslaget av kostnadsskäl.  

Kommunens kommentarer: Förslaget om en förlängning av Glansgatan har diskuterats i 
samband med en ombyggnation av Ekhagsrondellen för att kunna göra en stadsmässig 
koppling mellan Ekhagen och ett utvecklat Rosenlund. Med en omvandling av 
bebyggelsen på Rosenlund finns en möjlighet att kunna anpassa höjdsättningen så att 
blivande ramper integreras med ny bebyggelse på Rosenlund och att bron landar i 
marknivå vid Ekhagens centrum.  

Liljeholmen 
Det bör noteras att här finns bland de mäktigaste kända jordlagren i hela Sverige (cirka 200 
meter). Något mäktigare jordlager finns i Göta älvdalen. 

 På södra delen av Liljeholmen föreslås en ny genomfartsgata med GC-stråk från Odengatan i 
väster, under järnvägen och vidare längs Starrgatan till Huskvarnavägen. Intressant, men dyrt 
förslag. Projektet får inte inverka menligt på här befintliga kulturmiljöerna. 

Kommunens kommentarer: En ny passage under Järnvägen mellan Odengatan och 
Starrgatan har visat sig ge stora effekter på tillgängligheten i gatunätet. I och med att 
stora utvecklingsområden på Öster, Kålgården, A6 och Rosenlund ligger i direkt 
anslutning till passagen kommer den att vara en viktig länk i att koppla samman dessa 
stadsdelar och skapa bättre tillgänglighet till en ny station vid A6-området. 

 
Ekhagen 
Bebyggelse under nuvarande kraftledningar kan accepteras. Då krävs att kraftledningarna flyttas 
till väster om Rv 40 och förläggs som jordkabel eller i kulvert. En ytterligare exploatering bör 
inte ske inom Ekhagen.  

En tvärförbindelse mellan detta område, A6 och stadens centrum behövs.  Nuvarande 
trafiklösning med Ekhagsmotet m.m. är inte bra.  

Kommunens kommentarer: Det pågår ett arbete tillsammans med Trafikverket för 
utreda förutsättningarna för Ekhagsmotet där även den lokala trafiken och stadsmiljön 
ingår.  

A6-området 
Det föreslås att parkeringsplatserna vid IKEA, Jula, Intersport, COOP m.fl. platser skall 
bebyggas för olika verksamheter och bostäder. I så fall behöver parkeringshus byggas intill de 
olika affärskomplexen samt effektivare trafikflöden presenteras. Ytterligare överbyggnad E4 
kan övervägas.  

För att kunna uppföra bostäder inom detta område krävs långtgående bullerdämpande åtgärder 
för att få en acceptabel inom- och utomhusmiljö. Därför ifrågasätts det förslaget.  

Den planerade järnvägsstationen vid A6 på Nässjö – Falköpingsbanan bör redovisas samt hur 
man kan ta sig till och från stationen till fots respektive med olika färdmedel. 

Den vid A6 tidigare planerade triangeljärnvägsspåret bör kommenteras i dokumentet.  
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Kommunens kommentarer: En utveckling av bebyggelsen på A6-området förutsätter en 
lösning med parkeringshus. Vilka bullerdämpande åtgärder som behöver vidtas får 
utredas i kommande detaljplanearbete. Delar av ny bebyggelse som inte innehåller 
bostäder skulle också kunna fungera som skärmar mot E4:an. Det tänkta stationsläget 
och triangelspåret tydliggörs i plankartan.  

Södra Munksjön 
 En bro över södra Munksjön har lagts in med dragning från Östra Torpagatan över 
Simsholmens avloppsreningsverk fram till Bangårdsgatan Bron är enbart avsedd för 
kollektivtrafik och cyklister samt fotgängare. Vad motiverar denna bro? 

Genomförd trafikanalys visar på väsentligt högre trafikflöden i stadens centralare delar om bron 
byggs för ”alla trafikslag”. Förslaget avstyrks.  

Kommunens kommentarer: Bron skulle ge en bättre och genare koppling för gående- 
och cyklister liksom kollektivtrafik för att nå befintliga och tillkommande målpunkter på 
båda sidor om Munksjön. Bron finns också med i ramprogramet för Södra Munksjön.  

Mariebo, Åsen och Samset 
Väster om Mariebo kommer Åsenvägen att förenas med den södra delen av kommande 
Samsetgatan i en trevägskorsning. Den bör istället utformas som en cirkulationsplats. Här 
kommer ett nytt stadsdelscentrum att växa fram med bostäder, skolor, idrottshall, ett särskilt 
boende (SÄBO), samt affärer. 

Problemet är hur trafik på Åsenvägen skall kunna komma genom Mariebo till Klockarpsleden. 
Denna väg är smal och har kraftiga svängar samt är relativt brant. 

Längs Åsenvägen och Klockarpsleden föreslås blandad stadsbebyggelse med bostäder affärer, 
kontor etc. Vägarna föreslås bli stadsgator. Är det så lämpligt? Det blir svårt att få planerad 
bebyggelse att på ett naturligt sätt samverka med Åsenvägen och Klockarpsleden.  

Det finns ett huvudcykelstråk längs med och skilt från Klockarpsleden. Så bör det också vara i 
fortsättningen om trafikleden omvandlas till en stadsgata. Längs leden finns flera känsliga 
naturområden. De bör inte exploateras.  

En trafikflödesanalys behöver göras för att visa om de föreslagna stadsgatorna inklusive 
Kungsgatan klarar av de ökade trafikflödena. 

Kommunens kommentarer: Det har gjorts en trafikflödesanalys av förslaget i den 
trafikanalys som ligger till grund för översiktsplanen. Där har en omvandling av 
Klockarpvägen till stadsgata med intilliggande bebyggelse varit en förutsättning. En 
fördjupning av förutsättningarna kring trafikfrågorna kommer att genomföras i en ny 
trafikstrategi som kommer att tas fram under de närmaste åren. Hur gator ska utformas i 
detalj beskrivs inte i översiktsplanen. Det kommer att studeras vidare i den fortsatta 
planeringen.  

Sveahäll  
Vid Samsets cirkulationsplats blir det blandad bebyggelse på dess östra och södra sida. 
Liberalerna har tidigare föreslagit affärsverksamhet på de obrukade öppna fälten mellan denna 
cirkulationsplats och Dunkehallaån. Det förslaget kvarstår. 
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Förre stadsträdgårdsmästarens fastighet (Grytet) är utlagt som bostadsområde.  Större delen av 
detta område ligger nära Dunkehallaån och drabbas årligen av översvämningar, dels genom 
höga flöden dels genom isdämmen! Trädgården bör som alternativ till bebyggelse öppnas för 
allmänheten, eftersom den är bevuxen med intressanta växter.  

Åkermarken vid Sveahäll exploateras, men det visas inte hur man når området. Bebyggelsen på 
åkermarken bör vara villor.  

Kommunen kommenterar: I samrådsförslaget till utbyggnadsstrategin föreslås ingen 
förändring av Rosenstaven. Samrådsförslaget redovisar pågående markanvändning 
bostad för området och den beteckningen omfattar även privatägd trädgård. Till 
granskningen ändras plankartan med ambitionen att delar av området på sikt ska kunna 
bli park.  

Dalviks centrum  
Dalviks centrum och området runt om benämns utvecklingsområde. Området behöver fler 
affärer, mer arbetsplatser och service av olika slag samt också rustas upp. 

Kommunens kommenterar: Synpunkterna ligger i linje med utbyggnadsstrategins 
förslag. 

Lerhagen och Åbolid  
Norr om Djupadalsleden och väster om Djupadalsskolan föreslås två områden med bostäder. 
Frågan är hur mycket Kortebovägen tål i ökad trafikbelastning. Nu är det långa köer i 
rusningstrafik. 

Var avses huvudcykelstråk att dras inom mot stadens centrum?  

Kommunens kommentarer: Förutsättningarna för Kortebovägen finns beskrivna i 
informationen som är kopplade till gatans linje i plankartan. Där står bland annat, 
”Kortebovägen är en välutnyttjad länk i det kommunala vägnätet. I dagsläget finns viss 
köbildningsproblematik på vägen mellan Bergbackagatan och Talavidrondellen i 
rusningstrafik in mot centrum. Dagens utformning av trafiksystemet kan inte hantera en 
ökad biltrafik från en ny stor stadsdel på Kortebo. Om områdena i framtiden ska 
bebyggas måste trafikfrågan först lösas. Den nya stadsdelen ska byggas upp kring ett nytt 
kollektivtrafikstråk på höjden och ett bra cykelvägnät.” I planen finns en förslagen 
förlängning av Hallmansvägen som skulle ansluta till den nya bebyggelsen och 
möjliggöra en förlängning av stombusslinje 4 till Kortebo och eventuellt även till 
Strandängen. Planen redovisar ett flertal nya eller utvecklade cykelstråk i anslutning till 
området i riktningar mot Bymarken-Centrum, Hisingstorp, utmed Kortebovägen och mot 
Strandängen. 

Hedenstorp nordöstra  
Hedenstorp nordöstra dvs. mellan Åsenvägen i norr och Hedenstorp östra finns jordbruksmark. 
Det finns skisser som visar på bostadsbebyggelse här. Hur blir det med detta område? Fördelen 
med bostadsbebyggelse är dess närhet till verksamhetsområdena samt till stadsdelscentrum 
Åsen/Mariebo.  

Kommunens kommentarer: Området är utpekat som strategiskt för bostadsbebyggelse i 
nuvarande översiktsplan men är inte med i förslaget till utbyggnadsstrategi då 
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utgångspunkten varit att inte peka ut ny bebyggelse på jordbruksmark (förutom redan 
pågående projekt). 

Axamo flygplats  
Öster om flygstationen läggs det ut ett par verksamhetsområden inom ett par skogspartier. De 
stora öppna åkermarkerna måste bevaras! 

Nordväst om flygfältet och söder om Rv 40 har det föreslagits ett verksamhetsområde.  

Så länge flygplatsen finns kvar är detta förslag helt förkastligt.  

Området ligger intill naturreservatet Dumme mosse. Därtill är det ett Natura 2000-område med 
en mycket känslig miljö. För att komma till området krävs en av- och påfart till Rv 40. Att 
bygga en viadukt är mycket kostnadskrävande.  

Om en kommande motorväg dras söder om Dumme mosse öppnas ju möjligheten att Rv 40 
omvandlas till en vanlig landsväg, men närheten till Dumme mosse kvarstår oförändrat.  

Att anlägga en väg på södra sidan om Rv 40 är tekniskt möjligt men påverkar direkt 
riksintresset flygplats. Ta bort förslaget! 

Kommunens kommentarer: Vidare utredningar får visa hur området på bästa sätt 
anpassas till naturreservatet och övriga värden i området. Att ansluta området med en ny 
väg mellan Rv 40 och flygplatsområdet ska inte påverka inte flygplatsens verksamhet.  

 
Bostads- och verksamhetsområden i Tabergsdalen mm 
 
Kättilstorp 
Här föreslås bebyggelse på och vid nuvarande golfbana. Läget är bra med tanke på att det är 
gång- och cykelavstånd till Skeppsbroområdet med den eventuella höghastighetsstationen. 
Längre mot väster finns ett stort område som är riksintresse för naturvård! Golfbanan kan flyttas 
till A6 golfbana, som då bör byggas ut med minst sex banor till. Den föreslagna nya gatan 
ansluts till huvudgatorna Norrahammarsvägen och Norrahammarsleden.  Nuvarande 
järnvägsstråk förslås bli ett stadsstråk. 

Hur blir det med resten av järnvägssträckan Kättilstorp – triangelspåret söder om Månsarp? 
Liberalerna har tidigare i denna skrivelse föreslagit att två alternativ bör utredas.  

Kommunens kommentarer: Frågan om omlokalisering av golfbanan får utredas 
närmare när det är dags att exploatera området. En utredning om järnvägens fortsatta 
funktion efter Trafikverkets nedläggning av sträckan har gjorts. Där studerades bland 
annat möjlighet att trafikera sträckan med spårvagn eller buss. Sträckan är ett mycket 
viktigt transportstråk och frågan om hur den ska trafikeras i framtiden behöver studeras 
ytterligare.  

 
Norrahammarsleden 
 Det föreslås en huvudgata mellan Barrsätravägen i norr och över Lillådalen till Råslätt och 
genom Råslätt precis söder om skolan! Syftet är givetvis att få en bra förbindelse mellan Råslätt 
och stadsdelscentrumet vid Norrahammarsleden/ Barrsätra-vägen samt en fortsatt koppling till 
Kättilstorp.  
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Det allvarliga med det här förslaget är att Lillådalen är ett riksintresse för naturvård.  Därtill blir 
det biltrafik igenom Råslätt och förbi skolan. Förslaget innebär att det bilfria bostadsområdet 
Råslätt upphör. Därtill kommer en huvudgata över Lillån att skada naturvärdena i dalen, förstöra 
området som ett viktigt strövområde samt öka riskerna för erosion.  Förslaget avstyrks med 
skärpa. Däremot vore det bra att utveckla befintligt gång- och cykelstråk!  

Kommunens kommentarer: Av utbyggnadsstrategin framgår det att Lillån är av 
riksintresse. I utredningarna av en sådan väg får det klargöras hur en byggnation bäst 
görs utan att påtagligt skada riksintressets värden. Vägen är tänkt att bli en 
kollektivtrafik samt gång- och cykelförbindelse. Avsikten är alltså inte att biltrafiken 
genom Råslätt ska öka.  

Grästorp 
En tvärförbindelse bör upprättas mellan Hälltorpsvägen över till södra delarna av Grästorp, dvs. 
till Rektangelvägen och vidare till bostadsområdet Hovslätts ängar.   

Grästorp kan få kompletterande bostadsbebyggelse söder om ringarna och gärna byggas 
samman med Hovslätts Ängar.   

Kommunens kommentarer: Skogsområdet söder om ringarna är ett viktigt 
rekreationsområde. Det innehåller ett elljusspår och en mängd stigar. Värdefullt är 
närhet till bebyggelse samt skogens storlek och kuperad terräng som ger en stor variation 
i naturtyper med goda möjligheter till lek och avskildhet. Det är viktigt att ett större 
sammanhängande skogsområde finns kvar i området och det bör därför inte bebyggas 
mer än vad som föreslås i utbyggnadsstrategin. Eftersom det till största delen är 
jordbruksmark i området mellan Grästorp, Hovslättsängar och Hällstorpsvägen och att 
det inte tillkommer någon ny bebyggelse har det inte ansetts finnas ett behov av en ny 
förbindelse. 

Målö ängar 
Området är ett omtyckt strövområde. Därför bör de värdefulla ängarna inte bebyggas. 
Planprogramområdet föreslås få bostäder, förskola, skola och möjligen ett nytt idrottshus. 

Mark för ett särskilt boende för äldre behöver avsättas i området. Förslagsvis placeras en sådan 
tomt intill skolområdet.   

Längs Tahevägen förslås verksamheter som inte är störande. Rätt utformade kommer de att 
dämpa trafikbuller från Tahevägen.   

Förslaget med ett nytt gång- och huvudcykelstråk via Kyrkogårdsvägen – Gärdesgårdsgatan och 
Spånhultsvägen till Hällstorpsvägen är bra. Stråket bör så långt som möjligt inte gå längs 
huvudgatan utan helt skilt från gatan. 

Det är väsentligt att skapa säkra gång- och cykelstråk ned till Slättenskolan och stadsdelcentrum 
i dalgången. 

Kommunens kommentarer:  För området finns ett planprogram. Planprogrammet har 
utformats översiktligt så att flertalet befintliga naturvärden och vissa stråk och platser för 
löpning, promenader och grillning ska kunna finnas kvar. Syftet med programsamrådet 
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är just att inhämta synpunkter och idéer från bland annat närboende på vad som kan 
förbättras i planprogrammet innan det godkänns av stadsbyggnadsnämnden.  
 
I kommande detaljplanearbete kan ytterligare anpassningar och justeringar göras så att 
de befintliga värden man vill bevara ges rimliga förutsättningar att fungera på längre 
sikt. Ur plansynpunkt görs inte skillnad på gruppboende eller andra former av boende 
varför gruppboende kan placeras där så bedöms lämpligt. Avsikten är att åstadkomma en 
säker skolväg mellan Gärdet/Målö ängar och Stenslätten/Flahultskolan. Eventuellt kan 
en ny gång- och cykelväg komma att anläggas i det mindre branta området öster om 
nuvarande bebyggelse i Stenslätten. 

 
Bostads- och verksamhetsområden i Torsvik och Stigamo 
 
Målön – Torsvik 
Här planeras en gata från Tahevägen via Granarpsvägen till Möbelvägens södra ände, dvs. vid 
Hyltena. Denna väg kommer att underlätta för trafikanter till/från Taberg, Målö ängar samt för 
de som bor vid Granarps fritidshusområde.  

Liberalerna har tidigare i denna skrivelse föreslagit att en ny väg byggs från Torsvik/ f.d. 
Granarps gård längs med järnvägen till Porteshult och vidare söder om Månsarp till 
Bondstorpsvägen. Därmed minskar trafikproblemen för de boende i Taberg och Månsarp 
radikalt. Det underlättar också för den tunga långtradartrafiken till och från Halmstad med 
omnejd. 

Kommunens kommentarer: En eventuell ny vägsträckning ska diskuteras i arbetet med 
en ny trafikstrategi.  

 
Lovsjön 
Området behöver detaljplaneläggas med tanke på VA-frågor. Dessutom bör det undersökas 
möjligheterna till ytterligare bostäder, exempelvis norr om Lovsjön, dvs. mellan Moliden och 
Jonsbo och ned mot Konungsö kvarn.  

Kommunens kommentarer: Bebyggelseområdena runt Lovsjön är till största delen 
planlagda. Det är möjligt att ansluta till VA utan ny detaljplan. Den plan som finns är 
gammal och det kan finnas anledningar att göra ny detaljplan. Området ligger långt från 
service och god kollektivtrafik och är därmed inte aktuellt för ytterligare bebyggelse i 
större omfattning. 

Konungsö mosse  
Konungsö mosser är ett riksintressant område. Väster om mossen föreslås järnvägen Värnamo 
till Jönköping att gå. Varför visas inte hela denna järnvägs sträckning? Området mellan den 
planerade järnvägssträckningen och Konungsö mosse måste hållas fri från all annan 
exploatering. 

Kommunens kommentarer: Trafikverket arbetar för närvarande med en järnvägsplan 
för sträckan mellan Byarum och Tenhult men inget område är ännu utpekat för den 
framtida järnvägen. I plankartan finns dock ett utpekat antaget stråk för den kommande 
järnvägen. Utbyggnad eller planering av utpekade en bebyggda områden i stråket ska 
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inte påbörjas innan lokaliseringen av järnvägen mellan Byarum och Tenhult har 
fastställts. Ett fastställande beräknas vara klart år 2023/2024.  

Bostads- och verksamhetsområden i Barnarp 
Liberalerna föreslår att Rv 40 (som motorväg eller som 2+2 väg) leds från Bottnaryd/Västra 
Jära och sedan parallellt med kommande Götalandsbana söder om Dumme mosse mot 
Odensjö/Barnarp med en trafikplats vid passage över E4. Rv 40 bör sedan dras vidare mot 
Bogla/Rogberga och där anslutas till nuvarande Rv 40.  

Detta möjliggör en kraftig utbyggnad av Odensjö/Barnarp på båda sidor om sjön och samhället 
med ett stadsdelscentrum i Barnarp. Det finns lämplig mark för bostäder, närservice av olika 
slag samt mindre störande verksamheter.  Det är dessutom nära till verksamhetsområdena 
Torsvik och Stigamo samt det nya planerade verksamhetsområdet söder om vägen Torsvik – 
Tenhult. 

Den i tidigare översiktsplanerna föreslagna urbana huvudstråket Herkulesvägen bör åter 
diskuteras. Det stråket skulle på ett bra sätt kunna binda samman Jönköpings centrum med 
Barnarp/Odensjö, Moliden och vidare till verksamhetsområdet Stigamo och Hyltena trafikmot. 

Kommunens kommentarer: Götalandsbanans sträckning är än så länge mycket oklart, 
först när Trafikverket har kommit längre i det arbete är det aktuellt att diskutera 
samlokalisering med annan infrastruktur. 

 
Bostads- och verksamhetsområden i Bankeryd 
 
Bankeryd 
Området betecknas som utvecklingsområde. Mer bostäder behövs liksom centrumverksamheter. 
Nya GC-stråk behövs i centrum liksom en förbättrad huvudcykelstråk in mot Jönköpings 
centrum 

Tröskelvärden för bl.a. förskola, skola, äldreboende samt avloppsreningsverkets och dess 
recipients kapacitet behöver redovisas. 

Hela området i norra delen av samhället behöver planläggas i samråd med Habo kommun 
eftersom detta påverkar trafikleders utformning och placering. 

Kommunens kommentarer: Tanken är att Bankeryd succesivt ska få ett större inslag av 
bostäder och service i centrumområdet. Habo kommun har tagit del av planförslaget.  

 

SMUAB 
SMUAB upplever att förslaget till utbyggnadsstrategi (etapp 1) pekar ut en positiv riktning för 
tätortens utveckling. Eftersom Ramprogram för Södra Munksjön ligger fast, ser vi att 
utbyggnadsstrategin mest påverkar vårt uppdrag i utvecklingen av LogPoint South Sweden.  
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Om LogPoint South Sweden  
Området som helhet har i sammanfattningen av samrådsförslaget namngetts som Torsvik-
Stigamo Däremot framgår av kartan över mark- och vattenanvändning att flera utpekade 
verksamhetsytor kopplas till stadsdelar med benämningar "Barnarps landsbygd" eller "Månsarps 
landsbygd" SMUAB hade gärna sett att alla verksamhetsytor inom LogPoint samlas under ett 
stadsdelsnamn, eftersom det är ett relativt sammanhängande område, som delar samma 
servicefunktioner och som bör utvecklas som en enhet. 

Det anges i sammanfattningen för Torsvik-Stigamo att området beräknas kunna få ytterligare ca 
8 550 arbetsplatser SMUAB upplever att siffran känns väl tilltagen med hänsyn till att 
verksamhet inom LogPoint i dagsläget har relativt låg personaltäthet Därför undrar vi vad 
kommunen grundar sin uppskattning på? 

Kommunens kommentarer: Barnarps landsbygd och Månsarpslandsbygd följer 
statiskområdena och deras namn. För uppföljningen underlättar det att följa 
statistikområdena.  

Till granskningen har det gjorts mindre justeringar i plankartan och totalt är det nu ca 
5,5 km2 verksamhetsmark utpekad i anslutning till Torsvik-Stigamo. Med en beräknad 
arbetsplatstäthet enligt nuvarande verksamheter i området blir det ett tillskott på ca 
5000-7000 arbetsplatser. Det vill säga något lägre än vad som är angivet i 
samrådsförslaget.  

SMUAB upplever att strategierna för verksamhetsområden är bra och samspelar väl med våra 
målsättningar Det kan gärna tilläggas i strategin "Planera för grönska som bidrar med 
ekosystemtjänster även inom verksamhetsområden" att grönskan helst ska vara sammankopplad 
i stråk och utgöra en grön infrastruktur.  

Kommunens kommentarer: Planbeskrivningen förtydligas med gröna stråk i 
verksamhetsområden. 

Vid jämförelse med nuvarande översiktsplan från 2016 kan vi konstatera att vissa ytor i 
LogPoint-området som tidigare pekats ut för verksamhetsändamål inte finns med i 
samrådsförslaget För att skapa en bättre beredskap. med ytor för fler verksamhetsetableringar i 
området, skulle SMUAB vilja se att några ytor åter tas med I den nya översiktsplanen Det gäller 
område V322 och V326 enligt benämning i nuvarande översiktsplan Vi vill också poängtera att 
vi tolkar plankartan över mark-och vattenanvändning som översiktlig och att nya ytor för 
verksamheter kan vara större om det bedöms lämpligt i kommande detaljplaneläggning.  

Kommunens kommentarer: Område V322 översiktsplanen från 2016 har ansetts ligga 
för isolerat och omgivet av större mossområden och därmed göra för stor påverkan på 
natur och friluftsområdet när det vägs mot den trots allt begränsade yta som skulle kunna 
göras byggbar. Område V326 ligger utanför avgränsningen för aktuell del av 
översiktsplanen men området är dessutom utpekat som ett möjligt stråk för den nya 
järnvägen mellan Byarum och Tenhult.  

Med fler ytor för verksamheter i LogPoint tror vi att den tunga trafiken kommer öka på 
områdets gator och vägar. Det ställer krav på trafikinfrastrukturen, som måste vara både säker 
och kapacitetsstark SMUAB ser positivt på att exempelvis en cykelväg över E4 vid trafikplats 
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Hyltena pekas ut som ett nytt viktigt cykelstråk. Vi hade också gärna sett att sträckan mellan 
förbifart Barnarp och trafikplats Hyltena pekats ut som viktigt cykelstråk. eftersom det kan vara 
ett attraktivt pendlingsstråk mellan Barnarp och Stigamo och att exempelvis badplatsen vid 
Lovsjön är en målpunkt för boende sommartid. Frågor om infrastrukturens brister och 
utbyggnad är viktiga att ha en dialog kring i tidigt skede och vi vill gärna ha en mer omfattande 
dialog med Jönköpings kommun och andra berörda kring denna planering. 

Kommunens kommentarer: idén om en cykelväg mellan Barnarp och Hyltena tas med i 
det kommande arbetet med en trafikstrategi för Jönköpings kommun  

Jönköpings energi 
Ingen erinran. 

Befintlig infrastruktur ska beaktas. Eventuell utbyggnad av elnät kan komma kräva behov av E-
område. Placering av E-område bestäms i samråd med Jönköping Energi Nät AB. Eventuell 
flytt av ledning ska bekostas av byggherre. Jönköping Energi Nät AB ska kontaktas i god tid 
inför planering av utbyggnadsområdena. Markavtal och avtal gällande gestaltning och utförande 
av Jönköping Energi Nät AB´s nätstationer ska följas 

Kommunens kommentarer: Befintlig infrastruktur kommer att beaktas i efterföljande 
detaljplanering. 

Jönköping Airport AB 
JAAB anser att planbeskrivningarna är väl underbyggda och väl beskrivna och att hänsyn tagits 
till flygplatsen vid den planerade utvecklingen av kommunen. Strategier finns beskrivna för att 
skydda flygplatsen mot ny exploatering som skulle kunna utgöra begränsningar för flygplatsen 
och dess framtida utveckling. När det gäller Hållbarhetsbedömningen/Agenda 2030 så arbetar 
JAAB aktivt med de olika målen.  

Synpunkter:  

− JAAB saknar text om flygets betydelse och potential under ”Planeringstrategier” i del 1 
av planbeskrivningen. I strategin nr 5 ”Hållbara transporter” (sid 24) bör flygbranschens 
omställning mot fossilfritt resande nämnas, såsom el-flyg, vätgasflyg, biojet m.m. Där 
skulle man kort kunna beskriva vilka möjligheter det finns för Jönköping att ytterligare 
befästa sitt läge som södra Sveriges nav. Olika branschorganisationer och landets 
flygplatser arbetar för att inrikesflyget vara fossilfritt 2030. Jönköping flygplats planerar 
att bli helt fossilfri i sin egen verksamhet under 2022.  

− JAAB noterar att flygplatsen nämns under avsnittet ”Kommunikationer” (sid 37) men 
skulle gärna se att flygplatsens betydelse för attraktiviteten i stort belyses ytterligare, t 
ex i avsnittet ”Verksamheter och industri”, eller ”Jönköping är ett attraktivt 
regioncentrum” (där för övrigt bilden innehåller ett flygplan!). Vi hänvisar gärna till den 
utredning som under våren 2021 genomförts av Ramboll på uppdrag av Rådhus AB, där 
flygplatsens betydelse för attraktiviteten i stort, för såväl kommunen som regionen, 
tydliggörs.  

− När det gäller inrikesflygets utveckling mot fossilfrihet, spelar bl. a. elflygplan en viktig 
roll. Med elflygplan, vars kommersiella trafikstart bedöms ligga fem år framåt i tiden, 
finns utsikter att flyget utvecklas mer mot ”bussar med vingar”, då t ex priserna 
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förväntas bli betydligt lägre och. I ett sådant scenario kan man se Jönköping Airport 
som en ”resehubb” för intermodalt resande. Vårt naturliga logistikläge är svårslaget. 

− I del 2 av planbeskrivningen (sid 24) beskrivs ”Flygbullerstört område”. Texten kan 
med fördel utvecklas mer. Nuvarande översiktsplan från 2016 beskriver väl hur 
ljudmiljön kring flygplatsen ska hanteras och delar av denna skulle kunna återanvändas. 
Texten i förslaget hänvisar till den ”Inre och yttre flygbullerzonen” som saknas i 
kartunderlaget. Även markeringen av flygplatsens kontrollzon saknas i underlaget.  

 
 

Kommunens kommentarer: De planeringsstrategier som redovisas i planbeskrivningen del 
1 är de samma som i nuvarande översiktsplan och har varit en förutsättning som kommunen 
tagit med sig in i arbetet och vi har inte för avsikt att ändra på dessa. Flygtrafiken räknas i 
dagsläget inte som en hållbar transport, om teknikutvecklingen ändrar på det i framtiden så 
får hänsyn till det tas i kommande översiktsplaner. Kommunen ändrar texten under 
flygbullerstört område till granskningen och lägger till flygbullerzoner och kontrollzon i 
kartmaterialet.  

Region Jönköpings län 
• Region Jönköpings län anser att samrådsförslaget till utbyggnadsstrategi är ambitiöst, 

genomarbetat och ger en god vägledning för fortsatt fysisk planering men ser gärna att 
planförslaget kompletteras med tydligare strategier gällande mellankommunala frågor 
och Jönköpings roll som regionhuvudort. 

• Den föreslagna utvecklingen av Jönköping förutsätter att stadens trafikflöden inte ökar 
trots en ökande befolkning; Region Jönköpings län efterfrågar en tydligare redovisning 
av hur detta ska realiseras. 

• En tydlig samordning av bebyggelseplanering och strategisk planering för 
kollektivtrafik är nödvändig i det fortsatta arbetet med att utveckla staden, det är också 
viktigt att prioriteringen av planens utpekade utbyggnadsområden går i linje med 
planens utvecklingsinriktning och strategier.  

 
Synpunkter på förslaget 
Jönköpings roll som regionhuvudort 
En av samrådshandlingens planeringsstrategier anger att Jönköping ska vara ett attraktivt 
regioncentrum där den regionala arbets- och bostadsmarknaden stärks genom en utvecklad 
kollektivtrafik. Utbyggnadsstrategin utgår också från Jönköping kommuns Vision 2030 där 
målområdena Jönköping 2030 är södra Sveriges nav och Jönköping 2030 är en plats där stad 
och landsbygd möts har koppling mot Jönköpings förhållande till sitt omland. 

Region Jönköpings län efterfrågar ett mer utvecklat resonemang kring mellankommunala frågor 
och hur Jönköping ser strategiskt på sin roll som regionalt centrum och tillväxtmotor. Staden har 
en omfattande inpendling från (och även utpendling till) ett stort omland och har en viktig roll i 
förhållande till utvecklingen av kunskapsintensiva branscher och kompetensförsörjning. Detta 
innebär både möjligheter och utmaningar för den fysiska planeringen, inte minst kopplat till 
hållbart resande.  

Regionala och i viss mån nationella mönster gällande arbets- och bostadsmarknader är 
betydelsefulla att åskådliggöra både i underliggande analyser och föreliggande planförslag. Det 
är också viktigt att det finns en tydlig samverkan och samsyn mellan Jönköpings kommun, JLT, 
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Region Jönköpings län och Trafikverket gällande strategier kring mellankommunal pendling 
samt frågor rörande utvecklingen av nya stambanor. 

Kommunens kommentarer: Texten och strategierna under Regionkärnan utvecklas inför 
granskningen. Jönköping är ett regioncentrum och därmed påverkar utvecklingen här 
även övriga kommuner i regionen. Genom en stor tillgång till service och funktioner i 
form av t.ex. högskolan, länssjukhuset, olika myndigheter, A6 köpcenter, Spira och Elmia 
lockar kommunen människor till kommunen och till regionen. Människor kommer till 
området av många olika anledningar, exempelvis för att arbeta och studera, shoppa eller 
besöka turistmål och olika evenemang. 

För att få samhället långsiktigt hållbart är det viktigt att transporterna mellan de olika 
funktionerna och orterna i länet fungerar. Det betyder att kommunen behöver satsa på 
bra, bekväma och hållbara sätt att resa på och att både de lokala och regionala 
kommunikationerna behöver utvecklas. Här är samverkan med andra kommuner och 
Region Jönköpings län en viktig förutsättning.  Kapitlet regionala kommunikationer för 
hållbart resande ska utvecklas  

 
Kommunens kommentarer: Texten och strategierna under Regionkärnan utvecklas inför 
granskningen. Jönköping är ett regioncentrum och därmed påverkar utvecklingen här 
även övriga kommuner i regionen. Genom en stor tillgång till service och funktioner i 
form av t.ex. högskolan, länssjukhuset, olika myndigheter, A6 köpcenter, Spira och Elmia 
lockar kommunen människor till kommunen och till regionen. Människor kommer till 
området av många olika anledningar, exempelvis för att arbeta och studera, shoppa eller 
besöka turistmål och olika evenemang. 

För att få samhället långsiktigt hållbart är det viktigt att transporterna mellan de olika 
funktionerna och orterna i länet fungerar. Det betyder att kommunen behöver satsa på 
bra, bekväma och hållbara sätt att resa på och att både de lokala och regionala 
kommunikationerna behöver utvecklas. Här är samverkan med andra kommuner och 
Region Jönköpings län en viktig förutsättning.  Kapitlet regionala kommunikationer för 
hållbart resande ska utvecklas  

 
Strategier och åtgärder för att nå mål om hållbara resor 
Att öka andelen resor med gång-, cykel och kollektivtrafik är en avgörande fråga för Jönköpings 
möjligheter till tillväxt. Jönköpings kommun har satt upp mål om att antalet bilresor inte ska öka 
från antalet bilresor som gjordes 2014 samt att motorfordonstrafiken till och från centrum inte 
ska öka jämfört med 2012.  

Att klara målen innebär en mycket stor utmaning. Den färdiga utbyggnadsstrategin kommer att 
innehålla 25 000 bostäder och 27 500 arbetsplatser, vilket innebär en stor risk för ett ökat antal 
fordon och fordonsrörelser både på kommunalt och statligt vägnät. Trafikanalysen visar att 
flödena ökar markant i vissa av stadens stråk även vid ett oförändrat totalt antal resor inom 
staden.  

Den föreliggande utbyggnadsstrategin utgår från att målen om antalet bilresor nås. Detta betyder 
att kommunen förutsätter omfattande beteendeförändringar hos nuvarande och framtida 
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befolkning såväl i Jönköping som omkringliggande orter. Region Jönköpings län efterfrågar ett 
tydligare resonemang kring hur detta ska gå till.  

Kommunens kommentarer: Arbetet med utbyggnadsstrategin bygger på en strategi där 
bebyggelse ska förläggas i lägen där kollektivtrafiken är väl utbyggd eller har 
förutsättningar att förbättras. Inom de utpekade områdena finns god tillgänglighet till 
service som kan nås antingen med kollektivtrafik eller gång och cykel. I de utpekade 
stadsdelscentrumen så finns det på de flesta ställen redan idag service och i övriga 
stadsdelscentrum kan den fortsatta utbyggnaden skapa underlag för ytterligare service. 
En kommunikationsstrategi ska tas fram för att mer i detalj beskriva vilka åtgärder som 
krävs för att uppnå kommunens uppsatta mål för trafiksystemet.   

Samordning av bebyggelseplanering och strategisk planering för kollektivtrafik 
Underliggande trafikanalys redogör för ett antal möjliga lösningar för att skapa förbättrade 
restidskvoter för kollektivtrafik i planerade exploateringsområden och pekar också på 
möjligheter att binda samman bostadsområden och verksamhetsområden i stadens ytterkanter på 
ett bättre sätt med kopplingar för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Region Jönköpings län ser 
det som mycket viktigt att Jönköpings kommun och JLT samplanerar utveckling av nya 
kollektivtrafiklinjer, bostadsområden och större arbetsplatser och vill också trycka på behovet 
av att förtydliga och hitta strategier kopplat till inpendling från omgivande kommuner. Region 
Jönköpings län ser det som positivt att kommunen tar ställning för att bygga upp samhällets 
strukturer kring befintlig stark kollektivtrafik. Gällande framtida kapacitet och behov med 
inriktning mot spårväg behöver Jönköpings kommun och JLT ta fram gemensamma fördjupade 
utredningar för att få en samsyn och korrekt bild av framtida alternativ, organisation, 
ansvarsfördelning och ekonomi.  

Kommunens kommentarer: En nära dialog med Jönköpings länstrafik har hållits under 
arbetets gång och fortsatt dialog om den fortsatta planeringen ska hållas vid 
genomförandet av planen.  

Prioritering av utbyggnadsområden 
Samrådsförslaget redovisar möjliga utbyggnadsområden som motsvarar en bostadsvolym för 
250 000 invånare – det vill säga att planen har en överkapacitet på 50 000 invånare i detta skede 
av planprocessen. Precis som planens hållbarhetsbedömning ger uttryck för vill Region 
Jönköpings län gärna se en hårdare prioritering av utbyggnadsområden inför granskningsskedet 
av planen; de områden som svarar bäst mot planeringsstrategier och indikatorer för hållbart 
stadsbyggande bör byggas ut som första etapper. Region Jönköpings län ser detta som viktigt 
för att stärka Jönköpings roll som tillväxtmotor och regionkärna.  

Kommunens kommentarer: Planen kompletteras med en etappindelning av områdena.  

Bostadsförsörjning 
Jönköping är precis som de flesta andra kommuner i stort behov av att skapa flyttkedjor för att 
frigöra fler prisvärda hyresrätter och småhus i mer centrala lägen.  

Planens hållbarhetsbedömning pekar på att bäst utväxling kopplat till flyttkedjor och integration 
fås genom förtätning av bostadsrätter och radhus i områden med många hyresrätter och hög 
tillgänglighet med kollektivtrafik. Region Jönköping ser gärna fördjupade resonemang gällande 
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åtgärder för stärkta flyttkedjor kopplat till den strategiska fysiska planeringen i 
granskningshandlingen. 

Kommunens kommentarer: Mer detaljerade lösningar på hur till exempel flyttkedjor ska 
uppnås och genomföras anser vi görs bättre i t.ex. kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. Där finns bättre möjligheter att kunna testa, genomföra och 
utvärdera enskilda insatser. En uppföljning av planens genomförande med bland annat 
hänsyn till bebyggelsens innehåll kommer dock att göras årsvis. 

 

 

Ödeshögs kommun 
Ödeshögs kommun ser positivt på Utbyggnadsstrategins tydliga utvecklingsinriktning inom det 
avgränsade området som etapp 1 utgör. Den kommer underlätta för Jönköping kommun i 
framtida prioriteringar och beslutsfattande för att nå sin vision och stärka Jönköping som 
regioncentrum. Ett hållbart växande regioncentrum gynnar inte bara utvecklingen i den 
administrativa regionen utan även i sitt geografiska omland. 

Att Jönköpings kommun valt att dela upp översiktsplanen i två geografiska etapper kan vara 
motiverat ur ett detaljerings- och praktisk genomförandeperspektiv. Ödeshögs kommun ser dock 
vissa svårigheter att i detta skede ta till sig en helhetsbild i ämnen som sträcker sig utanför eller 
rör sig mellan den geografiska avgränsningen i etapp 1. De ämnen som berör Ödeshögs 
kommun är Jönköping i regionen, Hållbart byggande, Kommunikationer, Turist- och besöksmål 
samt Vättern och andra riksintressen. Ödeshögs kommun önskar att detta blir tydligare om och 
hur man kommer att vidga eller addera perspektiv i etapp 2 i dessa ämnen. Därtill välkomnar 
Ödeshögs kommun initiativ att i kommande etapp 2 föra en dialog med grannkommuner, 
förslagsvis i kluster kopplat till samma geografi/stråk och frågeställningar. 

 
Jönköping är ett attraktivt regioncentrum 
Tillgängligheten och närheten till Jönköping som regioncentrum är viktig för Ödeshögs 
kommuninvånare och företag. Att regionala målpunkter ska utvecklas gynnar omlandet om en 
god regional tillgänglighet kan utvecklas hållbart även där spårbunden kollektivtrafik inte är 
aktuell. Viktiga målpunkter i etapp 1 är för Ödeshögs kommun: Jönköpings station/centrum, 
Högskolan, Höghastighetsstation/Södra Munksjön, Elmia/Rosenlund, Asecs köpcentrum samt 
Länssjukhuset Ryhov. 

 
Hållbart byggande 
Ödeshögs kommun ser positivt på att Jönköpings kommun arbetar med utgå från en 
planering som tar så lite ny mark i anspråk som möjligt. Särskilt viktig att värna är 
jordbruksmarken som är en förutsättning för vår matproduktion. Vi har en uttalad målsättning att inte 
bygga på jordbruksmark. 
Ödeshögs kommun ligger inom pendlingsavstånd till Jönköping och vi ser oss som en del 
av Jönköpings bostadsmarknad som kan erbjuda kompletterande boendemiljöer som inte 
ligger på jordbruksmark, samt för en lägre kostnad. I fortsatt strategiska planering och 



  Samrådsredogörelse till Översiktsplan för centrala tätorten
   

100 
 

samarbeten önskar Ödeshögs kommun att man beaktar de funktionella sambanden och 
inte bara ser till de administrativa gränserna. 
 

Kommunens kommentarer: Vi tar med oss synpunkterna framförallt i arbetet med 
utbyggnadsstrategi för kommunens landsbygd och mindre tätorter. 

 
Vättern 
Ödeshögs kommun delar synen med Jönköpings kommun om viljan att stärka skyddet av 
Vättern som dricksvattentäkt. 
 
Kommunikationer 
I utbyggnadsstrategin beskrivs att Trafiken på E4; nationell, regional och lokal, lastbils- och 
personbilstrafik, ger stora störningar i stadsmiljön. På lång sikt, kan sträckningen på E4 genom 
Jönköping och Huskvarna, därför ifrågasättas. Vi har ett pågående arbete med att analysera vilken 
nationell, regional och lokal betydelse E4 har, vilken påverkan vägen har på omgivande stadsmiljö och 
vilka möjligheter det finns till förbättringar. 
 
Ödeshögs kommun vill påpeka vikten av E4 för den interregionala och mellankommunala 
tillgängligheten. Ödeshögs kommun delar synen om att trafikutvecklingen ska ske på ett 
hållbart sätt och vill lyfta E4 potential som komplement till järnvägsnätet för ökat 
kollektivtrafikresande. Därmed ser Ödeshögs kommun positivt till additionskörfält på E4 
samt utveckling av resandenod vid A6/Ryhov. 
 

Kommunens kommentarer: kommunen fördjupar frågan om E4:ans nytta och 
begränsningar i en särskild nu pågående utredning.  

 
Kompletterande kunskapsunderlag 
Ödeshögs kommun har tagit fram två utredningar/rapporter under år 2021 som kan vara 
av mellankommunalt intresse för Jönköpings kommun.  

• Utveckling av trafikplats Ödeshög – Förstudie expressbusshållplats och nod 
för resandebyte 
Utredningen ger förslag expressbusshållplats läge i Ödeshögs som ingår i ett system 
med snabb och effektiv kollektivtrafik på E4:an för att inom pendlingstid kunna nå 
större arbetsplats-, handels- och besöksområden i bland annat Linköping och 
Jönköping. 

• Analys av resor, aktiviteter och besök – Ödeshögs kommun 
Rapporten är en utvärdering av tjänsten Telia Crowd Insights. Rapporten innehåller nya 
insikter över resandet till och från Ödeshögs kommun och besöksområdet Omberg. Även 
det regionala resandet mellan Östergötlands och Jönköpings län redovisas på länsnivå. För 
Östergötlands län är utbytet till och från Jönköpings län den största relationen. 
 
Rapporterna kommer formellt att översändas till Jönköping kommun i anslutning till 
kommunens yttrande över utbyggnadsstrategin. 
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Kommunens kommentarer: Vi tar med oss synpunkterna framförallt i arbetet med 
utbyggnadsstrategi för kommunens landsbygd och mindre tätorter. 

 
Tranås kommun 
Tranås kommun har tagit del av förslaget till Utbyggnadsstrategi för Jönköpings kommun etapp 
1. Det regionala perspektivet med Jönköpings roll som regionalt centrum och tillgängligheten 
till viktiga regionala målpunkter är genomgående väl belyst. Särskilt positivt är 
ställningstaganden kring utveckling av Jönköpingsbanan med ny station A6 vilket skulle 
förbättra den regionala tillgängligheten till viktiga målpunkter för service, vård och arbete.  
Tranås kommun har därför inget att erinra mot förslaget och ser fram mot det fortsatta arbetet 
med etapp 2 och eventuella samverkansmöjligheter i utvecklingen av gemensamma 
landsbygdsområden.  
 
Luftfartsverket 
Jönköpings kommuns utbyggnadsstrategi etapp 1 berörs av influensområdet för hinderytor 
(skyddsområde på 90 km kring flygplats där flygplanen påbörjar den sista delen av 
inflygningen) för Jönköpings, Skövde, Karlsborgs, och Växjö flygplats. Av dessa är Jönköping 
och Växjö flygplatser riksintresse vilket bör redovisas under Riksintressen i planen. 
Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är 
samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av 
översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) 
inom influensområdet ska samrådas med respektive flygplats. Konsekvenser av 
hinderbegränsande områden och bullerkurvor ska redovisas i planen i form av restriktioner 
och/eller rekommendationer. I översiktsplanen nämns ingenting om flyghinder för den civila 
luftfarten, endast Försvarsmaktens regler nämns. Vad som gäller avseende civil luftfart bör 
nämnas i alla översiktsplaner för att säkerställa att LFV och Försvarsmakten remitteras i dessa 
ärenden. LFV vill påminna Jönköpings kommun om att följande gäller för civil luftfart: Alla 
byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, konstverk, byggnader etc. som är 
högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall remitteras till LFV. Detta gäller oavsett 
position på svenskt territorium. Befinner sig objektet till havs eller i insjö skall även 
Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. LFV vill att vår elektroniska blankett används i dessa 
ärenden. Blanketten finns att ladda ner på: https://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-
analys under länken märkt ”LFVs blankett för CNS-analys”. Vi behöver endast en korrekt ifylld 
blankett i dessa ärenden, ej en massa underlag från mastuppsättare, vindkraftsuppsättare etc. 
Sådant underlag är inte relevant för oss och tar bara tid och resurser att registrera. LFVs 
remisstjänst i dessa ärenden benämns CNSanalys. Observera att som en konsekvens av 
ovanstående skall även alla vindkraftverk som är högre än 20 meter över mark eller vattenyta, 
oberoende av position, remitteras till LFV. Detta gäller överallt, även inom områden speciellt 
utpekade för vindkraft. 

Kommunens kommentarer: Av planbeskrivningen framgår att Jönköpings flygplats är av 
riksintresse. I plankartan redovisas flygplatsen och MSA-ytor som riksintressen.  Till 
granskningen kompletterar kommunen planbeskrivningen med information om vad som 
gäller för det civila flyget. 
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Länsstyrelsen i Jönköpings län 
 

Övergripande frågor  
Länsstyrelsen ser positivt på att en fördjupning av översiktsplanen för tätorten med omnejd tas 
fram. Planen är väl genomarbetad med välskrivna och lättillgängliga texter i planbeskrivningen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen är bra och fungerar som ett verktyg för att se konsekvenserna av 
planförslaget. Det är positivt att översiktsplanen redovisar indikatorer för ett hållbart 
stadsbyggande. Det hade varit intressant och givande att få en beskrivning av nuläget för att ha 
något att jämföra med. Länsstyrelsen ser också att planen kan kompletteras med indikatorer 
inom t.ex. kulturmiljö och gestaltning, bebyggelses närhet till hållplats samt indikatorer kopplat 
till verksamhetsområden Det är i nuläget svårt att se inom vilka områden översiktsplanen 
föreslår förändrad eller utvecklad markanvändning. Detta bör förtydligas genom att exempelvis 
möjliggöra att det går att tända de delar i markanvändningskartan som är pågående, ändrad och 
utvecklad markanvändning var för sig. De stadsdelsbeskrivningar som finns till plankartan är 
bra och ger en sammanfattande bild av den önskade utvecklingen. För läsaren hade det varit bra 
om stadsdelarnas avgränsning hade funnits i markanvändningskartan och att 
stadsdelsbeskrivningarna var kopplade till hela stadsdelen.  

Kommunens kommentarer: Plankartan uppdateras så att det går att tända enbart 
ändrad markanvändning. En sammanställning av nuläget för indikatorerna tas fram till 
antagandet av planen. 

Föreslagen mark- och vattenanvändning 
Planförslagets fokus på förtätning och omvandling av redan exploaterad mark är positiv ur 
bland annat hushållningsaspekt och för att underlätta för hållbara transporter. Det finns också en 
ambition att väva in kulturhistoriska och arkitektoniska värden liksom grönstrukturvärden och 
sociala värden i stadsbebyggelsen vilket är viktigt för en god gestaltad livsmiljö, särskilt vid 
förtätning och omvandling. Grönstrukturens värden tas upp på ett mycket bra sätt med strategier 
som blir viktiga att följa i efterföljande planering och byggande. Inriktningen mot en fortsatt 
förtätning och omvandling innebär dock en komplexitet som behöver hanteras i 
detaljplaneprocesser framöver. Kommande detaljplaner behöver hantera många frågor där 
utredningar krävs för att bedöma markens lämplighet för önskat ändamål samt vilka åtgärder 
som krävs. I vissa fall kan markanvändningen behöva anpassas utifrån slutsatser i framtagna 
utredningar, något som är svårt att förutse på denna övergripande planeringsnivå. För att 
tydliggöra vilka frågor som behöver beaktas i det fortsatta arbetet med detaljplaner, bygglov och 
andra beslut behöver områdesbeskrivningarna för utvecklad och förändrad markanvändning 
kompletteras under rubriken hänsyn. Vissa frågor finns med medan andra utelämnats. 
Visserligen finns det i många fall kartskikt i Riksintressen och andra värden, som visar att 
området berörs av en viss fråga, men eftersom kartorna innehåller många lager och det är helt 
upp till läsaren att tända och släcka, finns det behov av att samla informationen i 
områdesbeskrivningarna. Det anges i planbeskrivningen att samrådsförslaget redovisar 
utbyggnadsområden för bostäder motsvarande 250 000 invånare. Planförslaget syftar till att 
planera för en befolkningsutveckling på 200 000 invånare. Det är av stor vikt att kommunen gör 
en tydlig prioriteringsordning mellan utbyggnadsytor och inför granskning av översiktsplanen 
anger de områden som är bäst utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt långsiktigt 
perspektiv. Exempelvis framhåller hållbarhetsbedömningen att flera utbyggnadsområden ligger 
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längre bort än 600 meter från kollektivtrafik fågelvägen. För att nå målet om att bilresorna inte 
ska öka bör en prioritering göras bland annat utifrån närhet till kollektivtrafik. 

Kommunens kommentarer: Områdesbeskrivningar kompletteras under rubriken hänsyn 
inför granskningen. Planen kompletteras med en prioriteringsordning av områdena. 

Förtätning och omvandling i de centrala delarna medför av naturliga skäl att verksamheter 
behöver flyttas till mer externa lägen. Det är dock stora områden som pekas ut för nya 
verksamheter. Kommunen arbetar också med en fördjupad översiktsplan för ett stort 
verksamhetsområde Jära utmed väg 40. Länsstyrelsen ställer sig frågande till om detta område 
finns med i bedömningen av behovet av nya verksamhetsområden, även om det inte omfattas av 
planområdet. Sammantaget blir det mycket stora ytor för verksamheter som innebär att 
oexploaterad mar tas i anspråk. Länsstyrelsen anser därför det angeläget att även göra en 
prioritering av verksamhetsområdena inför granskningen och undanta områden där kommunen 
inte ser ett behov utifrån utvecklingen mot 200 000 invånare. Det finns en indikator kring 
markbesparande som tar upp bostäder och omvandling av exploaterad mark. Planen bör 
kompletteras med en indikator för verksamhetsområden och ianspråktagande av ny mark. 
Översiktsplanens strategi (s.45) att planera verksamhetsområden på ett markhushållande sätt för 
att motverka en alltför stor utbredning av exploaterad mark är bra och bör kunna utgöra grund 
för en indikator. Det är positivt att kommunen anger strategier för verksamheter och industri 
som omfattar grönstruktur, cykelvägar m.m. Det blir viktigt att dessa följs för att åstadkomma 
den önskade utvecklingen att fler reser hållbart till och från arbetet. Kommunen behöver 
tydliggöra hur planförslaget bidrar till att möta målet om minskad andel biltrafik. I det fortsatta 
arbetet bör lämpliga lägen för snabbladdningsstationer och tankstationer för elfordon och 
förnybara drivmedel identifieras, se även rubriken Klimatpåverkan nedan.  

Kommunens kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av 
behovet av verksamhetsområden. Frågan om snabbladdningsstationer är för detaljerad 
för att behandlas i utbyggnadsstrategin.  

FORTSATT PLANERING  
Komplexiteten i de planarbeten som pågår och kommer att påbörjas är krävande och innebär att 
många aktörer och kompetenser involveras. Länsstyrelsen ser gärna en fortsatt god dialog i de 
detaljplaneprocesser som följer av utbyggnadsstrategin.  

Statliga intressen  
RIKSINTRESSEN  
Områdesbeskrivningarna behöver kompletteras med information om hänsyn till riksintressen i 
de fall riksintressen berörs. Det gäller framför allt utvecklad/förändrad markanvändning, men 
kan vara bra även vid pågående markanvändning. Information om riksintresse saknas t.ex. vad 
gäller riksintresset för naturvård Rosenlunds bankar och riksintresset för kulturmiljövård 
Jönköpings stad. I vissa fall hänvisar planbeskrivningen till specifika strategier i 
objektsbeskrivningarna i kartan. Det är svårt att få en samlad bild av strategierna för att 
tillvarata riksintressena. Kommunen kan överväga att samla strategierna för riksintressena i ett 
dokument. Planbeskrivningen behöver kompletteras med kommunens bedömning av om 
planförslagets föreslagna förändrade eller utvecklade markanvändning påverkar riksintressena.  
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Kommunens kommentarer: Attributdatat i kartan kompletteras till granskningen. 
Planbeskrivningen kompletteras för de riksintressen där ändrad markanvändnings 
påverkan på riksintressenas värden inte framgår.                                                                                     

Vättern med öar och strandområden  
Riksintresset beskrivs på ett bra och tillräckligt sätt. Natura 2000 Natura 2000-områden är också 
riksintressen enligt 4 kap miljöbalken vilket bör framgå av planbeskrivningen. 

Kulturmiljövård  
Länsstyrelsen konstaterar att motiveringen till riksintresseanspråket Jönköping [F 69] inte tagits 
med i objektsbeskrivningen till kartan. Motiveringen är en förutsättning för att förstå och 
värdera de uttryck som tas upp i riksintressebeskrivningen. Strategierna för att ta tillvara 
riksintressena för kulturmiljövård bör utvecklas. Länsstyrelsen ser positivt på ambitionen att 
pröva behovet av planbestämmelser i syfte att tillvarata riksintressets värden och uttryck. Mot 
bakgrund av den låga andel nya planer som kan förväntas inom stora delar av 
riksintresseområdet bedömer Länsstyrelsen att det kan vara aktuellt att göra tillägg till detaljplan 
eller särskilda program för att tillvarata och utveckla riksintressets värden inom olika stadsdelar. 
Inventering av bebyggelse- och stadsmiljömässiga värden bör genomföras inom riksintressets 
olika delar i syfte att skapa förutsättningar för planbestämmelser och bygglov. Vid sidan av 
kunskapsunderlag kan även arkitektur- och gestaltningsprogram fylla en viktig funktion för att 
tillvarata riksintressets värden, t.ex. i områden med ett högt förändringstryck.  

Kommunens kommentarer: Objektbeskrivningen till kartan och strategierna i 
planbeskrivningen uppdateras. 

Naturvård  
I planbeskrivningen anges att planförslaget berör riksintresset Rosenlunds bankar. 
Beskrivningen av de områden som ligger inom riksintresset, i första hand de som anger 
utvecklad eller ändrad markanvändning, behöver kompletteras med information om att de ligger 
inom riksintresset och att hänsyn behöver tas. Länsstyrelsen gör bedömningen att en utveckling 
av området utanför reservatsgränsen troligtvis inte medför påtaglig skada på riksintresset.  

Kommunens kommentarer: Beskrivningen av området uppdateras. 

Väg och järnväg  
Enligt planförslaget ska biltrafiken inte öka trots en befolkningsökning. Om biltrafiken trots allt 
kommer att öka, finns det risk för en påtaglig skada på vägar av riksintresse. Det är därmed 
viktigt att de åtgärder som föreslås för att förbättra förutsättningarna för hållbart resande 
genomförs. Kollektivtrafiken är en avgörande faktor för måluppfyllelsen i planen och det är 
därmed av största vikt att de planer som utbyggnadsstrategin lägger fram är väl förankrade med 
Jönköpings Länstrafik och Region Jönköpings län och att det tidsmässigt synkroniseras så att 
utbyggnaden av kollektivtrafik går hand i hand med exploatering och utveckling av områden.  

Kommunens kommentarer: Arbetet med utbyggnadsstrategin bygger på en strategi där 
bebyggelse ska förläggas i lägen där kollektivtrafiken är väl utbyggd eller har 
förutsättningar att förbättras. Inom de utpekade områdena finns god tillgänglighet till 
service som kan nås antingen med kollektivtrafik eller gång och cykel. I de utpekade 
stadsdelscentrumen så finns det på de flesta ställen redan idag service och i övriga 
stadsdelscentrum kan den fortsatta utbyggnaden skapa underlag för en bättre service. En 
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nära dialog med Jönköpings länstrafik har hållits under arbetets gång. En trafikstrategi 
ska tas fram för att mer i detalj beskriva vilka åtgärder som krävs för att uppnå 
kommunens uppsatta mål för trafiksystemet.  

Som mark- och vattenanvändningskartan är utformad så anges markanvändning bostäder 
respektive mångfunktionell bebyggelse inom vägar av riksintresse, exempelvis på- och 
avfartsramper på E4:an vid Huskvarna, Ljungarum och Ekhagen. Där riksintresse berörs 
behöver det framgå av beskrivningen för området i mark- och vattenanvändningskartan att 
hänsyn ska tas till riksintresset. Det kan också vara lämpligt att för berörda områden ange att 
området ligger inom hänsynsavstånd till väg eller järnväg av riksintresse. Se också bilaga med 
yttrande från Trafikverket.  

Flygplats  
Strategierna för att säkerställa riksintresset Jönköpings flygplats är bra och tillräckliga.  

Elektronisk kommunikation  
Jönköpings kommun berörs av anläggningar som är av riksintresse för elektroniska 
kommunikationer. Information om anläggningar finns i bilaga ”Information om riksintresse för 
anläggningar för elektronisk kommunikation i Jönköpings kommun”. Bilagan innehåller 
sekretessbelagda uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet. Av detta skäl expedieras 
bilaga separat till beredskapssamordnare Josefine Colliander, Jönköpings kommun, enligt 
överenskommelse med Josefine Colliander.  

Totalförsvaret  
Översiktsplanen redovisar på ett bra sätt de områden av riksintresse för totalförsvarets militära 
del som öppet kan redovisas samt de ärenden som ska skickas på remiss till Försvarsmakten. 
Länsstyrelsen vill upplysa om att det pågår ett arbete med att peka ut områden av riksintresse för 
totalförsvarets civila del. Totalförsvarets civila del har varit ett område som inte har 
uppmärksammats i planering och beslut om mark- och vattenanvändning under lång tid. MSB 
har därför, utifrån den återupptagna totalförsvarsplaneringen, påbörjat ett arbete med att 
analysera behov för att identifiera mark- och vattenområden som kan vara av riksintresse för 
totalförsvarets civila del.  

Kommunens kommentarer: Kommunen noterar informationen. 

Vattenförsörjning  
Planförslaget tar på ett bra sätt upp riksintresse för vattenförsörjning.  

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Vatten  
De strategier som anges kopplat till miljökvalitetsnormer för vatten behöver utvecklas. Det 
räcker inte, så som det är formulerat, att bedöma påverkan på möjligheterna att uppnå MKN. 
Kommunen behöver även visa hur denna påverkan ska förhindras. Om planförslagen dessutom 
medför åtgärder/verksamheter som regleras i Miljöbalken bör man ha med sig att sådana 
åtgärder/verksamheter inte kommer att tillåtas om de medför risk för försämring av status eller 
äventyrande av möjligheten att upp nå MKN. Om sådan risk föreligger måste tillräckliga 
skyddsåtgärder vidtas så att risken elimineras. Länsstyrelsen noterar även att formuleringen 
”tillräckligt hög rening” är vag. Eventuellt ger befintlig VA-plan och dagvattenpolicy tillräcklig 
vägledning, men det vore önskvärt att i någon mån lyfta frågan om rening av dagvatten från ett 
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avrinningsområdesperspektiv för att undvika att varje enskild detaljplan hanteras för sig. De 
sammantagna konsekvenserna är då svåra ett se.  

Kommunens kommentarer: Planbeskrivningen uppdateras till granskningen när det 
gäller påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten och hur sådan påverkan kan 
förebyggas. 

Luft  
Planbeskrivningen behandlar miljökvalitetsnormer för luft och tar upp relevanta strategier. Dock 
finns det en osäkerhet i planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormerna, i och med att 
planförslaget förutsätter att bilåkandet inte ska öka. Det krävs kraftiga åtgärder för att den 
önskade utvecklingen ska nås, vilket påtalats tidigare. Planbeskrivningen behöver kompletteras 
med ett resonemang kring detta.  

Mellankommunala intressen 
Planförslaget kan kompletteras med tydligare strategier gällande mellankommunala frågor.  

Kommunens kommentarer: Kapitlet mellankommunala intressen vidareutvecklas. Några 
särskilda ställningstaganden görs inte då de ställningstaganden som rör 
bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning redan är gjorda på andra ställen i 
dokumentet. Av översiktsplanen framgår i samrådsversionen hur översiktsplanen 
förhåller sig till den regionala utvecklingsstrategin. 

Hälsa och säkerhet 
Farligt gods och miljöfarlig verksamhet  
Enligt planbeskrivningen bör risker i en funktionsblandad stad så långt som möjligt hanteras 
genom säkerhetshöjande åtgärder vid riskkällan snarare än stora säkerhetsavstånd. Utifrån 
risksynpunkt är dock avstånd robustare än andra åtgärder, speciellt om riskkällan är svår att 
åtgärda. Det gäller framförallt områden utmed transportleder för farligt gods, t.ex. Råslätt nära 
E4, Vättersnäs utmed E4/40 och järnvägen. Det är därför bra att planen anger att riskutredning 
ska göras inom 150 meter från farligt godsled samt att beskrivningarna i 
markanvändningskartan innehåller information om närhet till farligt godsled.  

Tillståndsprövningen och den ökade anslutningen till reningsverken ökar kraven vad gäller 
utsläppshalter. När bostäderna kommer närmare ökar även kraven indirekt på luktreducerande 
åtgärder. Ett förändrat klimat leder till högre flöden vilket ställer krav på ökad kapacitet både 
vad gäller ledningar och vid reningsverken 

Länsstyrelsen anser att det bör framgå av strategin (s. 64) att även luktstörningen behöver 
beaktas, jämte de hårdare kraven på utsläppshalter. Även klimatförändringen bör nämnas för att 
belysa behovet av ökad kapacitet vad gäller ledningsnät och vid reningsverken.  

Kommunens kommentarer: Klimatförändringarnas påverkan på ledningsnät och 
reningsverk behandlas i första hand i VA-planen. Av planbeskrivningen framgår redan i 
samrådsförslaget att luktstörning behöver beaktas (s. 64) Kommunen kompletterar texten 
i planbeskrivningen så att luktpåverkan från reningsverk ytterligare lyfts fram. 

Förorenade områden  
Förorenade områden behandlas på ett bra sätt i planbeskrivningens del 2. I och med att 
planförslaget innebär ett fortsatt fokus på omvandling av redan exploaterad mark från 
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verksamheter till bostäder och mer funktionsblandad bebyggelse kommer 
markföroreningsfrågan vara en stor fråga i många detaljplaner. Planbeskrivningens del 1 som 
behandlar mark- och vattenanvändningen och stadsbebyggelse bör därför kompletteras med 
denna aspekt. Beskrivningarna av de utpekade områdena för ändrad eller utvecklad 
markanvändning i markanvändningskartan behöver kompletteras med information om 
förorenade områden under rubriken hänsyn. Frågan om marken är lämplig för utpekade 
områden går inte fullt ut att avgöra innan utredningar har gjorts. Ställningstaganden om markens 
lämplighet kan komma att ändras utifrån ny kunskap som kommer fram i utredningsskedet. Ett 
exempel på ett komplext område som behöver utredas vidare innan omvandling till 
bostadsområde är ett område öster om Munksjön med flera förorenade objekt. Några av dessa är 
f.d. The Texas Company AB, f.d. Röde Påle AB m.fl., objektid. 152475, F.d. POL Transport 
AB, objektid. 152470, F.d.The Texas Company AB (Texaco) mfl, objektid. 180715, F.d. 
Svenska BP Oljeaktiebolag, f.d. ODAB mfl., objekt 178640, JET DU PONT SCANDINAVIA 
(CONOCO JET NORDIC AB), objektid. 152404 och F.d. Svenska Esso AB, f.d. ODAB mfl, 
objektid. 178637. Det har även förekommit deponering i området, bland annat vid Deponi 
Örnnästet, objektid. 152281. Kända föroreningar är bland annat petroleumprodukter och 
metaller. I en kommun kan det finnas både kommunala deponier, industrideponier och mindre 
väl kända områden där avfall tippats över tid och givit upphov till deponier med relativt oklart 
innehåll. De deponier som förekommer inom planområdet bör tas upp i den fördjupade 
översiktsplanen. Förekomst av deponier kan ha stor inverkan på om och var det är lämpligt med 
nybyggnation. Olika åtgärder kan även behöva vidtas ur säkerhetssynpunkt, för den händelse 
deponier finns i anslutning till befintlig bebyggelse. Kopplat till deponier finns flera olika risker 
som är angeläget att ha kontroll på. Föroreningar kan avgå till luften i gasform (luftemissioner) 
eller utlakas, det vill säga följa med mark- och grundvatten som rör sig genom deponin. Om 
grundvatten och nederbördsvatten tillförs ökar flödet genom deponin och föroreningar kan 
därigenom bli mer rörliga och spridas till omgivningen med lakvatten. Där det finns organiskt 
material i en deponi, såsom hushållsavfall, bildas metangas då avfallet bryts ner, vilket medför 
en explosionsrisk. Beroende på platsens markförhållanden och avstånd till närliggande hus kan 
under vissa förhållanden gas förflytta sig genom marken och ge upphov till explosionsrisk i hus 
även på ett avstånd från deponin. Beroende på typ av avfall kan också finnas brandrisk eller 
vassa föremål i ytan, om inte deponin har ett tätskikt som skyddar. Miljöriskområdet 
Kniphammaren bör redovisas i kartan  

Kommunens kommentarer: Kartan och planbeskrivning kompletteras inför granskning. 

Riksintressen och andra värden.  
Elektromagnetiska fält  
Det är bra att frågan om elektromagnetiska fält tas upp i planbeskrivningen samt riktlinjen om 
att klara 0,2 µT.  

Klimatrelaterade risker – ras, skred, erosion och översvämning 
I översiktsplanen ska kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa 
av översvämning, ras, skred och erosion och som är klimatrelaterade redovisas, liksom 
kommunens syn på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Jönköpings kommun ingår i 
översvämningsdirektivet och delar av kommunen är utpekade av SGI som riskområde för ras, 
skred, erosion och översvämning. Det framgår av planens strategier att kommunen ska 
säkerställa att ingen ny bebyggelse eller ny samhällsviktig verksamhet ska förläggas till 
områden med förhöjd ras- och skredrisk samt att kommunen även ska skydda bland annat 
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befintliga utsatta byggnader. Det behöver tydliggöras vilka de drabbade områdena är samt 
vilken hänsyn som tagits vid utpekande av nya bebyggelseområden. Det kan finnas 
förutsättningar för skred, ras, slamströmmar och erosion inom många av de i planen utpekade 
områdena. Översiktsplanen behöver även identifiera redan bebyggda miljöer som riskerar att 
drabbas av klimatrelaterade risker samt ta ställning till hur kommunen avser att hantera dessa 
risker. Ras- och skredinventering nämns i planbeskrivningen men saknas i plankartan. 
Karteringen som kommunen hänvisar till avser förutsättningar för ras och slamströmmar i 
morän och annan grov jord i bebyggd miljö. Det innebär att karteringen bara omfattade områden 
som var bebyggda vid tiden för kartläggningen. Se vidare bilaga med yttrande från SGI. Det är 
positivt att planen behandlar ekosystemtjänster och anger strategier för hur grönska och 
omhändertagande av dagvatten ska integreras i staden vid exploatering. Detta kan bidra till att 
mildra konsekvenserna för t.ex. översvämning. I en av strategierna anges att ytor ska kunna 
reserveras för en markanvändning som möjliggör att ytan kan översvämmas utan konsekvenser. 
I stadsdelsbeskrivningarna anges för vissa utsatta områden, t.ex. Haga, att ytor som kan fördröja 
skyfallsregn bör öka och att grönområdet längs Tabergsån inte ska minskas i storlek. Detta är 
bra. Det hade blivit ännu tydligare om ytorna pekades ut i plankartan. Det är just på en 
översiktsplanenivå som det finns möjlighet att ta fram förslag på åtgärder som hanterar 
problematiken för ett större område som exempelvis spänner över ett helt avrinningsområde 
eller flera detaljplaner. Åtgärder som t.ex. utpekande av markreservat för en framtida vall, mark 
för större öppna dagvattenlösningar, ekosystembärande åtgärder etc. bör redovisas i 
översiktsplanen. Mer utförliga synpunkter kring geotekniska säkerhetsrisker, se yttrande från 
SGI i bilaga. Övriga allmänna intressen  

Kommunens kommentarer: Kartan och texten uppdateras inför granskningen när det 
gäller ras och skred. 

Att generellt peka ut ytor för dagvattendammar och liknande bedömer kommunen som för 
detaljerat för utbyggnadsstrategin det är en fråga som behöver hanteras i det 
efterföljande stadsplaneringsarbetet t.ex. i samband med att planprogram och 
detaljplaner tas fram för respektive område. I kommunens grönstrukturplan har grönytor 
i den redan bebyggda stadsmiljön som skulle kunna vara aktuella för att ta hand om 
dagvatten i framtiden identifierats. Det är angeläget inte minst då vi kan förvänta oss fler 
och kraftigare skyfallsregn i framtiden.  Plankartan föreslås uppdateras så att det 
framgår av attributdatat vilka dessa ytor är. Vi har dock inte för avsikt att rita ut dessa 
områden i kartan då vi vill att kartan främst ska redovisa den övergripande mark- och 
vattenanvändningen och inte bli för plottrig 

 

NATURVÅRD  
Naturvärden beskrivs på ett bra sätt i översiktsplanen. Det är också positivt att kommunen pekat 
ut ekologiskt särskilt känsliga områden. Biotopskyddade områden såsom alléträd och stenmurar 
och fridlysta arter kan beröras av de föreslagna utbyggnadsområdena. Det är positivt att 
kommunen avser att göra naturvärdesinventeringar inför exploatering av naturområden. Om 
biotopskyddade områden eller höga naturvärden framkommer i inventeringar bör dessa i första 
hand undantas från exploatering då det i vissa fall kan krävas dispens från miljöbalken. Om 
biotopskyddsområden beslutade av Skogsstyrelsen, berörs av åtgärder som riskerar skada 
naturvärden inom dessa ska en ansökan om dispens skickas in till Skogsstyrelsen. 
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Kommunens kommentarer: Kommunen noterar synpunkterna inför kommande 
detaljplanearbete. 

Strandskydd 
Utifrån vad Länsstyrelsen har kunnat utläsa framgår det inte i någon av kartorna var strandskydd 
råder, inte heller i planbeskrivningen nämns strandskydd. Om kommunen avser att utveckla 
bebyggelse m.m. i strandskyddat område krävs dispens från strandskyddsreglerna eller att 
strandskyddet upphävs. För att detta ska vara möjligt måste det finnas särskilda skäl. Det bör 
framgå av beskrivningen för de områden som anger ny bebyggelse eller utvecklad bebyggelse 
att strandskydd berörs i de fall det är aktuellt. Det gäller t.ex. områden i Trånghalla.  

Kommunens kommentarer: Områdesbeskrivningarna kompletteras med strandskydd 
under hänsyn. 

Kulturmiljö 
Översiktsplanen ger uttryck för en hög ambition avseende hanteringen av kulturmiljövärdena 
oavsett hur de tar sig uttryck. Sammantaget är det dock så att planen öppnar för en mångfald av 
val i skalan från att ersätta en befintlig struktur till att denna ges ett mer statiskt eller musealt 
bevarande. Avsaknaden av en tydligare princip för prioriteringen mellan vägval gör att planen 
saknar förutsägbarhet och transparens. Som del i detta anser Länsstyrelsen även att strategin 
behöver stärkas med en mer heltäckande redovisning av de globala och nationella mål och 
politikområden som har beröring på kulturmiljö. Exempelvis bör God bebyggd miljö, med 
tillhörande preciseringar, tas upp i samband med Agenda 2030-målet om att skydda natur- och 
kulturarv. Det finns en potential i att även identifiera vilken samverkan med parter som region, 
Länsstyrelsen m.fl. som kan utvecklas, exempelvis kopplat till planeringsstrategin Turist- och 
besöksmål. Där olika aktörer har gemensam målbild finns självklara fördelar att samordna 
insatserna. Även Gestaltad livsmiljö bör sättas i ett sammanhang där strategin uttrycker på 
vilket sätt Jönköpings kommun avser att integrera politiken i utvecklingen av kommunen. 
Utöver dessa övergripande mål bedömer Länsstyrelsen att strategin med hänseende till ovan bör 
kompletteras med kulturmiljö- och gestaltningsmässiga indikatorer och/eller etappmål som 
exempelvis hur stor andel av, och när bebyggelsen ska vara inventerad, värderad och 
planmässigt hanterad. Detta stärker förutsättningarna att nå uppsatta ambitioner genom att 
orsakssamband identifieras och tidsätts. Det gör också att översiktsplanen blir uppföljningsbar. 
Länsstyrelsen ser det positivt att planen lyfter kulturmiljöperspektivet och ambitionen att 
hantera kulturmiljö i en bredare kontext men vill samtidigt påpeka att kulturmiljöarbetet ska 
vara integrerat som ett perspektiv av många och inte något som lyfts i brist på eller på bekostnad 
av andra perspektiv. Ambitionen att ta fram kulturmiljöprogram är positiv, men Länsstyrelsen 
vill också framhålla behovet av ett brett kunskapsunderlag avseende bebyggelsens värden och 
förutsättningar. Länsstyrelsen har tagit fram av en modell för översiktlig inventering där 
kommunerna även kan få viss ekonomiskt stöd i arbetet. Objektsinventeringar bör kombineras 
med landskapskaraktäriseringar och andra underlag för att beslutsunderlagen ska bli 
heltäckande. 

Kommunens kommentarer: Hur kommunens kulturvärden bör tas tillvara bör hanteras 
på hela skalan från ett musealt bevarande till ersättande av strukturer beroende av vilket 
kulturvärde vi talar om och dess kontext. Inför granskningen kompletterar kommunen 
planbeskrivningen med en koppling mellan agenda 2030 mål 11.4 och god bebyggd miljö. 
När det gäller gestaltad livsmiljö arbetar kommunen också med en arkitekturstrategi. 
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Utbyggnadsstrategin har satt upp indikatorer kopplat till stadsbyggnadsprinciper. En 
indikator för andel inventerad bebyggelse kopplar dock inte till stadsbyggnadsprinciper 
och hör därför inte hemma i detta sammanhang utan får tas fram i till exempel ett 
kommunalt kulturmiljöprogram. Kommunen delar länsstyrelsens uppfattning att det 
behövs ett brett kunskapsunderlag när det gäller kulturmiljöfrågorna.  

Fornlämningar  
Fornlämningar, både kända och okända, är som planbeskrivningen påtalar skyddade och kan 
komma att påverka kommunens planerings- och utvecklingsintentioner. Därför krävs 
arkeologiska undersökningar i kommande planarbeten. Särskilt viktigt är att kommunen tar höjd 
i sin budget för kostnadsansvaret för arkeologiska undersökningar. Det är önskvärt att på ett 
tidigt stadium integrera kända fornlämningar i tillgång för t.ex. attraktiva bostadsmiljöer, gärna 
skyddade i natur- eller parkområden. Särskilda typer av fornlämningar är gravar och gravfält 
generellt och som kräver ett skyddsområde som ska förhindra exploatering i fornlämningens 
närhet. Känsligt i Jönköping stad med närområde är kvarvarande bronsåldershögar som 
markörer i stadslandskapet. Exploatering alltför nära inpå den typen av lämningar eller 
borttagande av dem, kommer sannolikt inte att godkännas ur fornlämningssynpunkt. I 
Torsvikområdet har det skett mycket arkeologi inför industrietablering. I det området har det 
bl.a. funnits förhistoriska gravformer som sticker ut i länet, varför fortsatt exploatering där 
riskerar medföra tidskrävande och dyra arkeologiska undersökningar. Flera av gravarna var i det 
fallet inte synliga ovan mark, varför en ökad medvetenhet kring fenomenet bör iakttas. 
Vattenanknutna kulturmiljöer med höga kartlagda kulturmiljövärden är de större åarna 
Tabergsån med biflöden, Dunkehallaån och Huskvarnaån. Vid sjöar och vattendrag är alltid 
förhöjd risk för stenåldersboplatser. Förhistoriska boplatser generellt kan förekomma i alla 
terränglägen varför Länsstyrelsen ofta ställer krav på utredning genom sökschaktning vid större 
markingrepp.  

Kommunen kommentarer: Vi noterar synpunkterna inför kommande detaljplanearbete.  

Jord- och skogsbruk 
Enligt miljöbalkens hushållningsbestämmelser får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Det är positivt att kommunen beslutat 
om strategier för jordbruksmarken och dess värden. I planförslaget pekas ett antal områden ut 
som berör jordbruksmark, både verksamhetsområden och områden för bostads- eller blandad 
bebyggelse. Dessa områden har dock enligt planen redan fått planbesked eller har en pågående 
planprocess. Bedömningen av om områdena behövs för ett väsentligt samhällsintresse eller om 
det är möjligt med alternativa lokaliseringar bör ta sin utgångspunkt i översiktsplanen. 
Bostadsbyggnation av en viss omfattning har i förarbeten och praxis bedömts som väsentligt 
samhällsintresse. Det finns inte motsvarande vägledning i praxis vad gäller 
verksamhetsområden och det kan vara tveksamt att ange stora verksamhetsområden på 
jordbruksmark. Planen bör därför kompletteras med ett resonemang om väsentligt 
samhällsintresse och alternativa lokaliseringar. Hushållningsbestämmelserna tar också upp att 
skogsbruk är av nationell betydelse. Under avsnittet Areell näring nämns att stor försiktighet 
gäller för ny bebyggelse i skogsområden där det saknas bebyggelse. Utifrån denna bakgrund är 
det lämpligt att se över de områden som utpekats för verksamhetsområden och som upptar stora 
arealer och göra en prioritering och om möjligt skala ner omfattningen.  
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Kommunens kommentarer: Inför granskning kompletteras objektbeskrivningarna med 
påverkan på jordbruksmark. 

Bostadsförsörjning 
Det är positivt att översiktsplanen anger strategier för bostadsförsörjning. 
Stadsdelsbeskrivningarna som anger önskad utveckling och vilket behov som finns inom 
området vad gäller upplåtelseformer, ger ett bra underlag för efterföljande planering och ökar 
förutsättningarna att åstadkomma en blandning av upplåtelseformer vilket är bra utifrån 
bostadsförsörjningssynpunkt.  

Klimatpåverkan 
Eftersom Jönköpings kommun är länets största kommun, så är de satsningar som genomförs för 
minskad klimatpåverkan oerhört viktiga i genomförandet av länets klimat- och energistrategi 
(2019) och möjligheterna att nå de regionala målen. Ur ett regionalt perspektiv är 
transportsektorn länets stora utmaning för minskad klimatpåverkan. Den planering som 
genomförs av kommunen har påverkan utanför kommunens geografiska område i och med stora 
och viktiga stråk som passerar genom kommunen. Det är positivt att hållbarhetsbedömningen 
uppmärksammar osäkerheten kring kommande bebyggelseutveckling och dess möjliga 
påverkan på och möjligheten att minska biltrafiken. Länsstyrelsen delar uppfattningen om att 
det är viktigt med en tydligare prioriteringsordning mellan utbyggnadsytorna i ett senare 
granskningsskede.  

Det är positivt att utbyggnad av infrastruktur för laddning och tankning med förnyelsebara 
drivmedel uppmärksammas som en del av insatserna att minska utsläppen i transportsektorn. I 
hållbarhetsbedömningen framgår att det saknas utpekade platser och strategier för sådan 
infrastruktur. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att utgå från inriktningarna i Regional plan – 
infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i denna planering (Länsstyrelsen 2019:27) 
samt från kommunens pågående arbete Jönköpings kommuns uppdrag PHU 1.3 
”Laddningsstruktur – förberedelser”. Länsstyrelsen har gärna en dialog med kommunen i denna 
sakfråga.  

Kommunens kommentarer: Laddplatser för elfordon ser kommunen som en alltför 
detaljerad fråga för att hanteras i översiktsplanen. Infrastruktur för elfordon och 
förnybara bränslen inryms i den föreslagna markanvändningen. 

Social hållbarhet 
Det är positivt att planen behandlar socialt hållbar stadsplanering. Strategierna kring trygghet är 
bra och konkreta. Den strategi som behandlar säkerhet vid vatten kan utvecklas till att handla 
om hur stadens blå stråk utformas, t.ex. kajer och dagvattenlösningar för att minska risken för 
olyckor. Avsnittet om trygghet och säkerhet kan med fördel kompletteras med trafikrisker. Det 
är också bra att barnperspektivet lyfts och att planen anger strategier för t.ex. förskolors och 
skolors utemiljöer.  

Kommunens kommentarer: Social hållbarhet är en viktig dimension av hållbar 
utveckling. Av den anledningen har kommunen valt att sätta ett mycket större fokus på 
den sociala dimensionen av stadsbyggande i förhållande till nuvarande översiktsplan. 
När det gäller trafikolyckor finns det andra dokument där kommunen bedömer att 
trafiksäkerhet bättre hör hemma till exempel kommunens trafiksäkerhetsprogram. 
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Trafiksäkerhetsprogrammet är länkat till i planbeskrivningen. I planbeskrivningen läggs 
det till en strategi om att vid utformningen ta hänsyn till risken för olyckor vid vatten. 

Miljökonsekvensbeskrivning/Hållbarhetsbedömning  
Hållbarhetsbedömningen beskriver planförslagets konsekvenser på ett bra sätt. Det är glädjande 
att se att hållbarhetsbedömningen har använts som ett verktyg i processen att ta fram 
planförslaget. Många av de iakttagelser som görs är relevanta och Länsstyrelsen anser att 
kommunen inför granskning bör utveckla planförslaget utifrån synpunkterna som lyfts i 
hållbarhetsbedömningen. 

Statens geologiska institut 
Topografin inom kommunen är starkt kuperad och jordlagerförhållanden varierande, även inom 
korta avstånd. Området kring Vätterns stränder kännetecknas av branta slänter i både jord och 
berg. Enligt SGU:s jordartskarta består de branta slänterna mellan Jönköping och Bankeryd av 
morän, moränlera, sand och silt. Ovanför slänterna i detta område består jordlagren till största 
delen av morän med inslag av isälvsmaterial, silt, sand, moränlera och lera. Kring Domneån vid 
Bankeryd återfinns mäktiga lager av postglacial sand. I de centrala delarna av Jönköping och 
Huskvarna återfinns mäktiga lager av framförallt postglacial sand, men även isälvsmaterial, silt 
och i Jönköping även torv. På höjderna öster om Jönköping består jordlagren av lerig morän 
som är erosionskänslig och i slänterna har vattendrag skurit ut djupa raviner. Öster om 
Huskvarna är slänterna mycket branta och består av lerig morän och berg i dagen. SGI vill 
upplysa om att de topografiska och geologiska förhållandena inom kommunen innebär 
utmaningar vid exploatering. Det kan finnas förutsättningar för skred, ras, slamströmmar och 
erosion inom många av de i planen ingående områdena. I planbeskrivningen del 2 (2) redovisas 
strategier för ras och skred, vilket vi anser är bra. Vi anser vidare att det är bra att man i planen 
påpekar att det alltid krävs utredningar i detalj vid planläggning i översiktligt kartlagda 
områden. Dock vill påpeka att detaljerad utredning av stabilitetsförhållandena krävs vid all 
detaljplaneläggning, oavsett tidigare utredningar. I planbeskrivningen del 2 (2) hänvisas till den 
översiktliga stabilitetskartering som MSB låtit utföra inom kommunen. Enligt beskrivningen ska 
resultatet från den finnas på översiktsplanens karta ”Riksintressen och andra värden”. SGI kan 
inte hitta resultatet där och vill uppmärksamma på att karteringen som hänvisas till, avser 
förutsättningar för ras och slamströmmar i morän och annan grov jord i bebyggd miljö. Det 
innebär att karteringen bara omfattade områden som var bebyggda vid tiden för kartläggningen. 
Karteringen omfattade inte heller förutsättningar för skred, det vill säga områden där marken 
består av finkornig jord (lera och silt) och tog inte heller hänsyn till klimatförändringen. En 
översiktlig kartläggning av förutsättningarna för skred i finkornig jord för bebyggda områden i 
Jönköpings kommun är under uppförande och kommer troligen redovisas för kommunen under 
hösten 2021 (utförs av MSB). Vi vill även upplysa om att enligt PBL ska översiktsplanen 
redovisa kommunens syn på risken för skador på den bebyggda miljön som kan följa av 
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska 
eller upphöra Det framgår av del 2 (2) att kommunen ska ”Arbeta för att skydda både nya och 
befintliga utsatta byggnader, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner som ligger i områden 
med risk för stabilitetsproblem”. Detta anser vi inte vara tillräckligt utan kommunen behöver 
utveckla detta vidare inom översiktsplanen och även beskriva klimatförändringens påverkan och 
föreslå åtgärder för att minska riskerna. Av planbeskrivningen del 2 (2) framgår att ” För 
områden som ligger utanför de redan kartlagda ska en översiktlig studie göras på ett tidigt 
stadie, för att bedöma om det finns ett behov av en mer detaljerad utredning. Analyser ska även 
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göras över vilka effekter den nya bebyggelsen och exploateringen kan få på stabiliteten i 
området”. Det står vidare att ”Förändrade risker i ett framtida klimat ska vägas in i 
bedömningen liksom stabiliteten på längre sikt, utifrån dagens kunskap”. SGI anser att det är 
bra att behovet av utredningar avseende jordrörelser för dagens och framtidens klimat lyfts i 
planbeskrivningen. Dock anser vi att kommunen redan vid framtagningen av planen översiktlig 
bör beskriva inom vilka områden som förutsättningar för jordrörelser, inklusive översvämningar 
kan finnas. Detta för att på ett tidigt stadie visa områden med geotekniska svårigheter. För 
områden som kräver åtgärder för att skydda mot översvämning, måste möjligheten för 
uppförande av sådana med hänsyn till jordrörelser beaktas. SGI vill informera om de 
kartunderlag inom ras, skred, erosion och slamströmmar som vi tillsammans med flera andra 
myndigheter tagit fram och som syftar till att vara en hjälp vid fysisk planering. Kartunderlaget 
kan hittas på (https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/#). Av dessa vill vi särskilt för Jönköpings 
kommun lyfta följande: 

”Förutsättningar för skred i finkornig jordart” Kartunderlaget visar områden med silt eller lera 
och där marklutningen är tillräckligt stor för att skred ska kunna utlösas (lutning 1:10). · 
”Områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar”. 
Kartunderlaget visar branta slänter och ravinområden känsliga för förändringar av 
vegetationstäckning liksom förändringar av vattenmängder, vattnets flödesvägar och 
rinnhastigheter, det vill säga påverkan som ofta uppstår vid skogsbruk och exploatering (kräver 
att kartan zoomas till skala 1:50 000). · 

 ”Stränders eroderbarhet vid sjöar, havskust och vattendrag”. ·  

”Översvämning vattendrag och kust” som omfattar Tabergsån. Karteringen kan laddas ned i sin 
helhet på MSB:s hemsida: https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-
olyckor-ochfarliga-amnen/naturolyckor-och-
klimat/oversvamning/oversvamningskarteringvattendrag/tabergsan-2013.pdf En beskrivning av 
underlagen finns i rapporten ”Vägledning Kartunderlag om ras, skred och erosion” 
(https://www.sgi.se/globalassets/publikationer/sgi-vagledning/sgi-v1.pdf).  

Vid kommunens arbete med en fördjupad översiktsplan anser vi att det kan vara av värde att 
koppla in en geoteknisk sakkunnig i syfte att styra mot en hållbar bebyggelseutveckling utifrån 
geotekniska förutsättningar. 

Kommunens kommentarer: Planbeskrivningen och kartan underlag uppdateras till 
granskningen. 

Skogsstyrelsen 
Förslaget ger ett väl genomarbetat intryck och tar hänsyn till skogliga miljövärden. Friluftsliv 
och grön infrastruktur finns med i planeringen Skogsstyrelsen ser också positivt på att man i 
planen nämner och definierar skyddsformerna biotopskydd samt naturvårdsavtal samt pekar ut 
dessa i planen. Skogsstyrelsen vill uppmärksamma er på att sedan översiktsplanen skrevs kan 
nya områden ha skyddats som biotopskyddsområden och naturvårdsavtal eller identifierats som 
nyckelbiotoper. Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, finns på 
www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. Dessa register fylls kontinuerligt på med nya områden. 
Om biotopskyddsområden beslutade av Skogsstyrelsen, berörs av åtgärder som riskerar skada 
naturvärden inom dessa ska en ansökan om dispens skickas in till Skogsstyrelsen. Vi ansvarar 

https://www.sgi.se/globalassets/publikationer/sgi-vagledning/sgi-v1.pdf
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för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant 
sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar 
av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under SVL.). Vidare 
ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling 
och hushållning med naturresurser  

Kommunens kommentarer: Vi tar med oss synpunkterna i det fortsatta arbetet med 
stadsplanering och detaljplanering. 

Trafikverket 
Övergripande 
Utbyggnadsstrategin har en tydlig inriktning mot transportsnål planering med fokus på att 
utveckla centra i kollektivtrafikstarka lägen. Trafikverket är generellt positiva till planförslaget 
och bedömer att det är rätt riktning för att arbeta mot ett mer hållbart transportsystem. 
Utgångspunkten i dagsläget är dock att Jönköping har en hög andel bilresor och står inför stora 
utmaningar för att uppnå de högt satta målen att biltrafiken inte ska öka i takt med att staden 
växer.  

Utbyggnadsstrategin är ett steg i rätt riktning och Trafikverket bedömer att fokuset på förtätning 
och att utnyttja redan befintliga strukturer skapar möjligheter för att uppnå målbilden. För att 
följa upp genomförandet av planen föreslås ett antal indikatorer för ett hållbart stadsbyggande. 
Att ha mätbara indikatorer mot vilka kommande exploatering kan utvärderas är ett tydligt sätt 
att bedöma om utvecklingen går åt rätt håll. Dock saknas det ett resonemang om indikatorernas 
korrelation med målbilderna. Är det tillräckligt att all tillkommande exploatering i planen 
uppfyller samtliga indikatorer för att uppnå hållbarhetsmålen. Vidare saknas en beskrivning av 
indikatorernas uppfyllnad i nuläget och historiskt. Genom att studera indikatorernas 
måluppfyllnad för staden i dagsläget och hur det ser det ut i de områden som har exploaterats 
senaste 10 åren kan en bättre förståelse för effekterna av indikatorerna skapas. 

 
Hänsyn till statlig infrastruktur 
Inom planområdet finns statlig infrastruktur som är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken där E4 och Rv40 tillhör EU:s stomnätskorridorer 
Trans-European Network (TEN-T). Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 
Generella hänsynsavstånd till riksintresseklassad infrastruktur är redovisade i 
planbeskrivningens del 2 vilket är positivt. Dock saknas det en koppling till detta i 
kartmaterialet. För områden som ligger i anslutning eller i vissa fall på riksintresseklassad 
infrastruktur behöver det framgå att hänsyn skall ta till riksintresset och den funktion som 
infrastrukturen har. I flera punkter kommer det att genomföras åtgärder där stadens utveckling 
och statlig infrastruktur behöver förhålla sig till varandra. Detta ömsesidiga och gemensamma 
hänsynstagande behöver beskrivas i aktuella områden. I nuvarande formuleringar är det ensidigt 
beskrivet att infrastrukturen ska förhålla sig till staden. 

Kommunens kommentarer: Attributdatat i markanvändningskartan och 
planbeskrivningen uppdateras när det gäller riksintressen till granskningen. 
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Trafikverket vill påtala att hänsyn behöver beskrivas och tas till övriga statliga vägar då det kan 
få stor påverkan på förutsättningarna för byggnation i anslutning till dessa. Det saknas 
beskrivningar och kartor kopplade till omledningsvägar. För vägar som utgör omledningsväg 
vid störningar bör det under hänsyn beskrivas att det ska finnas kapacitet och funktionalitet för 
att säkerställa omledningsfunktionen. 

Kommunens kommentar: Vi saknar ett bra gisunderlag på omledningsvägar och 
har därför inte haft möjlighet att lägga in det till granskningen.

Trafikutveckling 
Trafikverket konstaterar att den statliga infrastrukturen genom planområdet kommer att 
påverkas av genomförandet av utbyggnadsstrategin. Den i planarbetet framtagna trafik och 
mobilitetsanalysen belyser på ett effektivt sätt vikten av att uppnå målet om minskad andel 
biltrafik. I scenariot där mål om färdmedelsfördelning för den lokala trafiken inte uppnås 
uppstår en kraftig ökning av bilflöden på den statliga infrastrukturen och det uppstår fördröjning 
med risk för köbildning på flera platser. Detta skulle ställa anspråk på att kapacitetsförstärkande 
åtgärder genomförs i det statliga systemet för att hantera den ökade lokala trafiken och dess 
påverkan på framkomligheten. Åtgärder för att hantera en sådan situation kräver kommunal 
medfinansiering. 

Det är därmed av högsta vikt att de åtgärder som föreslås för att förbättra förutsättningarna för 
hållbart resande genomförs. Planförslaget innehåller flera åtgärder för kollektivtrafik och cykel 
som i trafik- och mobilitetsanalysen beskrivs som viktiga för att minska bilandelen. Dessa 
åtgärder är som Trafikverket tolkar det inkluderade i analysen och är därmed en förutsättning 
för att kunna uppnå uppsatta mål. Samtidigt beskrivs under Utvecklingsinriktning 
kommunikationer att innan beslut om vägutbyggnad tas ska nyttor och konsekvenser studeras. 
Detta anser Trafikverket är motsägelsefullt då en stor del av nyttan är tillgodoräknad i 
trafikanalysen i den antagna och minskade bilanvändningen. Att inte ta beslut om det som har 
studerats i planen medför därför utebliven nytta vilket behöver studeras för att se vilka nyttor 
som inte faller ut och konsekvenserna av detta.  

Kommunens kommentar: Texten som refereras till handlar om kommunala önskemål om 
statliga vägar och järnvägar och försöker förklara att staten styr över den 
infrastrukturen. Texten i planbeskrivningen förtydligas.   

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken är en avgörande faktor för måluppfyllelsen i planen och det är därmed av 
största vikt att de planer som utbyggnadsstrategin lägger fram är väl förankrade med Jönköpings 
Länstrafik och Region Jönköpings län och att det tidsmässigt synkroniseras så att utbyggnaden 
av kollektivtrafik går hand i hand med exploatering och utveckling av områden. Då 
kollektivtrafiken är grunden i den struktur som planen bygger på är det avgörande att 
kollektivtrafiken är med i fortsatt planering för att få den strukturbildande roll som den kan ha. 
Planen innefattar även flera stråk med önskad god kollektivtrafik som förutsätter omfattande 
infrastrukturinvesteringar vilket ställer ytterligare krav på samordning. 

Kommunens kommentarer: En dialog har förts med Jönköpings länstrafik under 
framtagandet av planen och fortsatt dialog ska hållas med Jönköpings Länstrafik i den 
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fortsatta processen med ett förverkligande av planen. En ny trafikstrategi ska tas fram 
som ytterligare behandlar kollektivtrafiksystemet.  

Nya stambanor 
Planen pekar ut kommunens önskade lokalisering söder om Munksjön och beskriver att det är 
det man anser är det läget som har bäst förutsättningar för både järnvägen och en positiv 
utveckling av staden och regionen. Trafikverket vill framhålla att vi inte har uppdrag om att 
starta en formell planläggningsprocess och därmed inte kunnat genomföra en 
lokaliseringsutredning. Dessa osäkerheter behöver hanteras och förutsättningarna för utveckling 
söder om Munksjön kan förändras när besked om fortsatt hantering kommer.  

Kommunens kommentarer: Osäkerheten kring var en framtida station och dess 
angöringsspår kommer att hamna innebär stora problem för utvecklingen av kommunen 
och framförallt i området vid Södra Munksjön. Stationsläget tas dock inte med i aktuell 
Utbyggnadsstrategi utan hanteras i den sedan tidigare antagna fördjupade 
översiktsplanen för Södra Munksjön. Korridorer pekas dock ut i Utbyggnadsstrategin för 
att säkerställa en framtida angöring till Södra Munksjön. I arbetet med etapp 2 av 
Utbyggnadsstrategin som hanterar områden utanför den centrala tätorten kommer 
frågan kring linjesträckningar och andra, av Trafikverket, utpekade stationsalternativ 
behandlas.  

Jönköpings länsmuseum 
Ett genomgående tema i utvecklingsdokumenten är begreppet hållbarhet. I dokumenten 
avgränsas hållbarhet med något undantag till att omfatta ekologiska, sociala och ekono-miska 
aspekter. I många andra sammanhang är det vanligt att låta begreppet omfatta miljömässig, 
social och ekonomisk hållbarhet. Genom att låta den ekologiska aspekten i stället ersättas av 
miljömässig hållbarhet vidgas begreppet så att även kulturmiljöer in-går. Kulturmiljön är en 
ändlig resurs som kräver hänsyn för att inte gå förlorad. Av denna anledning ingår 
kulturmiljöaspekten exempelvis i det nationella miljömålsarbetet. Därför föreslår länsmuseet att 
begreppet hållbarhet i det fortsatta arbetet omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska 
aspekter.  

Kommunens kommentarer: Kommunen har hittills använt ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt i all kommunikation om hållbar utveckling. Precis som länsmuseet skriver har 
många organisationer i dag övergått till att skriva miljömässiga. Vi kommer till 
granskningen att ändra skrivningarna i planbeskrivningen till miljömässiga och även 
ändra i vår övriga kommunikation kring hållbar utveckling på motsvarande sätt. 

I utbyggnadsdokumentet konstateras i avsnittet om kulturmiljövård att det behövs en översyn av 
kommunens kulturhistoriska underlag. Länsmuseet delar denna syn och kan konstatera att större 
delen av dessa dokument i form av inventeringar mm är mer än 30 år gamla. Dessa underlag 
riskerar att återspegla en föråldrad syn på kulturmiljövården och att bortse från den 
kunskapsuppbyggnad som skett under senare decennier. 

I ovan nämnda avsnitt framhålls också på olika sätt att värdefulla kulturmiljöområden skall 
hanteras varsamt och att tillskott skall utformas välanpassat osv. Även om detta delvis är 
lagstadgat kan det också innebära en ökad ambitionsnivå, vilket är positivt.  
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Samtidigt bedöms den tänkta stadstillväxten innebära stora förändringar i Jönköpings 
stadslandskap. Dessa ståndpunkter kan ses som motstridiga och kommer att kräva noggranna 
avväganden. 

I programmet framhålls att "Nya stadsrum och byggnader ska kunna vara formmässigt 
representativa för sin tid". Detta kan tolkas som ett ställningstagande i de aktuella 
diskussionerna kring att bygga i äldre, återblickande stilar. Länsmuseet kan i allt väsentligt 
stödja kommunens kritiska förhållningssätt till byggande av pastischer och liknande.  

I planbeskrivningen anges generellt att centrumområden skall ha högre exploateringsgrad och 
detta kan göras genom förtätning och omvandling inom befintlig bebyggelsestruktur. Samtidigt 
anges att förtätning inte skall ske på bekostnad av grönska och friytor. En slutsats av detta kan 
vara att vissa särskilt höga byggnader kan komma att föreslås, vilket har skett i några fall de 
senaste åren. För att åstadkomma en från både kulturhistorisk och stadsmässig synpunkt lämplig 
förtätning med byggnader som höjer sig över genomsnittet föreslår länsmuseet att en långsiktig 
strategi tas fram. Detta för att undvika att höghusprojekt drivs från fall till fall och att lägena 
bestäms av tillfälliga exploateringsintressen och inte av långsiktiga och välgrundade 
bedömningar, där kulturmiljön är en av flera viktiga aspekter. 

Kommunens kommentarer: Jönköpings kommun arbetar med att ta fram en 
arkitekturstrategi som kommer att behandla denna typ av frågeställningar. 

Jönköpings kommun saknar i dag en stadsantikvarie eller motsvarande, men har period-vis 
under senare år haft tillgång till antikvariskt sakkunniga i form av bygglovshandläg-gare. 
Länsmuseet bedömer att en kommun av Jönköpings storlek och den stora mängd kulturmiljöer 
och kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns inom kommunen ställer krav på en 
stadigvarande och särskilt avsatt sakkunnig resurs inom det antikvariska fältet. Detta skulle 
stärka kommunen både som egen aktör och i en roll som bedömare av externa antikvariska 
tjänster samt som beställare av sådana tjänster. 

Kommunens kommentarer: Behovet av en stadsantikvarie är inte en fråga som hanteras 
inom ramen för utbyggnadsstrategin. 

Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har följande synpunkter: 
Ärendespecifik information Inom aktuellt planområde har Svenska kraftnät tre 400 kV-
ledningar och en transformatorstation i kommunens södra del. Svenska kraftnät önskar att våra 
anläggningar synliggörs i aktuell plan. Transmissionsnätet för el går att hämta via 
Geodataportalen, se mer information nedan. Transmissionsnätet är av betydelse för rikets 
elförsörjning och det är viktigt att det finns med och synliggörs i kommunens 
planeringsunderlag. Även regionnätet är strategiskt viktigt för Sveriges elförsörjning och 
befintliga regionnätsledningar kan i vissa fall utgöra stråk för nya planerade 
transmissionsnätsledningar varför även dessa bör finnas med och synliggöras i kommunens 
planeringsunderlag. Det ska tydligt framgå vilka anläggningar som tillhör transmissionsnätet. 
Svenska kraftnäts kommentar på text, sidan 62: ”Nya kraftledningar ska markförläggas så långt 
som möjligt, för att främja en god markhushållning, beakta landskapsbilden samt skapa en 
attraktiv boendemiljö”. Svenska kraftnät motsätter sig denna typ av formulering då 
markförläggning av kraftledningar tillhörande transmissionsnätet sällan är tekniskt möjlig och 
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att frågan om teknikval måste få ägas av Svenska kraftnät. Det är sålunda inte en kommunal 
fråga att bestämma. Så länge våra rekommendationer beaktas har Svenska kraftnät inga 
invändningar mot aktuell översiktsplan.  

Svenska kraftnäts anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, www.geodata.se, som 
WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska 
kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stat- 2 (3) ionsområden. Utöver den geografiska 
positionen finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för 
våra ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska 
anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska 
kraftnät”. Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar 
återfinns i skrifterna Elnät i fysisk planering, Kommunal samhällsplanering vid 
stamnätsanläggningar och Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i 
transmissionsnätet. För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för 
stamnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Dessa dokument finns 
publicerade på vår webbplats, www.svk.se. 

Kommunens kommentarer: Kommunen förordar markförlagda ledningar när det är 
tekniskt möjligt även om det innebär en högre anläggningskostnad. I övrigt tar 
kommunen med sig Svenska kraftnäts synpunkter i det fortsatta stadsplaneringsarbetet. 
Kartan kompletteras med de tre 400 kV-ledningarna. 

 
LRF 
Lantbrukarnas Regionförbund, LRF Jönköpings län, har tagit möjligheten att inkomma med 
synpunkter på Jönköpings Kommuns föreslagna utbyggnadsstrategi. LRF är en 
medlemsorganisation på ca 140 000 medlemmar som företräder de gröna näringarna och är 
indelad i 17 regioner. LRF Jönköping är en av regionerna och har ca 9 000 medlemmar. LRFs 
synpunkter beskrivs ur ett jordoch skogsbruksperspektiv där vikten av hållbarhet, framtida 
livsmedelsproduktion och landsbygdsutveckling står för grunden. Sammanfattat så ser LRF 
mycket positivt på att stora delar av den jordbruksmarken som tidigare utpekades i 
översiktsplanen nu fredas. Några delar finns kvar och där förespråkar vi fortsatt att se över andra 
lösningar och hitta annan mark som inte är jordbruksmark. Kring Axamo finns några exempel 
där jordbruksmark planeras tas i anspråk vilket bör kunna undvikas. I detta område finns också 
frågan om bebyggelse i närhet av djurhållning och där ser vi att extra hänsyn bör tas vid 
stadsplanering så inte företagen i ett senare skede begränsas i sin verksamhet eller utveckling. 
Några delar av planen, där jordbruksmark påverkas, faller utanför den överenskommelse som 
skett gällande jordbruksmarkens värde då pågående detaljplaner och redan givna planbesked 
undantagits. Vi har en förståelse för att processen i dessa fall är långt gången men ser att 
kompensation ska utföras även för dessa områden. En utredning är startad, för att analysera hur 
kompensation skall ske med största nytta - får antas; men tappra försök är gott nog i detta läge 
och skulle kunna ge värdefull praktisk förståelse till denna utredning. Planerat 
verksamhetsområde på Hedenstorp är ett sådant exempel, vilket vi också lyft i det specifika 
yttrandet, där kompensation  

När det gäller området Målö ängar och Målön pågår just nu arbetet med ett planprogram och 
området berör till stor del jordbruksmark trots att detta definitivt är ett område som ska omfattas 
av den överenskommelse som skett. Om planerna skall kunna genomföras ser vi att kommunen 

http://www.svk.se/
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behöver ge konkreta förslag på hur markerna skall kompenseras redan som en del av 
planprogrammet för att kommunens politiska partier och övriga organisationer skall ha ett 
komplett förslag att ta ställning till; för inte kan det väl vara så att stadsbyggnadskontoret 
försöker driva igenom denna mycket stora exploatering av jordbruksmark trots den 
överenskommelse som just skett i bred majoritet. 

Kommunens kommentarer: Stadsbyggnadskontoret har i rapporten Jordbruksmarkens 
värden i samhällsplaneringen (Stadsbyggnadskontoret 2019-04-30) redan värderat bland 
annat de aktuella ytorna kring försöksgården. I rapporten konstaterades att värdet av 
ekosystemtjänsterna sammantaget var lågt till måttligt, och därför i samtliga tre 
alternativ (förutom nollalternativet) bedömdes att värdet av en exploatering enligt 
översiktsplanen övervägde värdet av ett bevarande som jordbruksmark. Inför 
granskningen av utbyggnadsstrategin kommer kartan justeras så att ett större område 
kvarstår som jordbruksmark i anslutning till försöksgården. När det gäller kompensation 
av jordbruksmark så har tekniska kontoret ett särskilt uppdrag att utreda hur kommunen 
kan arbeta med det i exploateringsärenden.  

Castellum 
Castellum ser mycket positivt på Jönköpings kommuns initiativ att ta fram en 
utbyggnadsstrategi mot 200 000 invånare. Den starka tillväxten i kommunen kommer att 
medföra en starkt accelererande efterfrågan på såväl nya bostäder, arbetsplatser och 
verksamhetslokaler. Inom utbyggnadsstrategins etapp 1 återfinns hela vårt fastighetsbestånd om 
ca 5.7 miljarder kr i Jönköping. Det är även här vi vill fortsätta satsa och expandera i staden. 
Rosenlundsområdets möjliga stadsomvandling är extra intressant för oss då vi äger en stor andel 
av fastigheterna på området. Det är därför främst kopplat till Rosenlundsområdet vi vill lyfta 
några punkter. 

1. Rosenlundsområdet är i dag ett väl fungerande citynära område med blandade 
verksamheter inom tjänsteföretag, handel och lätt industri/lager. Tillväxten i området och 
trenden i hyresnivåutvecklingen har de senaste 10 åren varit starkt positiv vilket medfört 
möjlighet till fastighetsutvecklande investeringar och låga vakanser. Det finns därmed stora 
fastighetsvärden att förhålla sig till på området, såväl inom Castellums som inom övriga 
fastighetsägares fastighetsbestånd. Stadsutveckling genom förtätning och ett effektivt 
markutnyttjande blir därför viktig för genomförandet av områdets omvandling.  

Kommunens kommentarer: Kommunen tar med sig synpunkterna i det efterföljande 
stadsplaneringsarbetet. 

2. Trafiksituationen kopplat till de större mässorna samt HV71:s matcher är tidvis 
ansträngande för området. Det gäller både trafikstockning och brist på 
parkeringsmöjligheter inom de aktuella aktörenas egna fastigheter. Idag upplåter Castellum 
sina parkerings och rangerytor (genom sponsoravtal med föreningar inom den lokala 
ungdomsidrotten) för parkering till såväl Elmias besökare som besökare till Husqvarna 
Garden. Vid en stadsutveckling av området kommer andelen sådana ytor minska radikalt. 
Därför behöver frågan om trafikföring till och från dessa verksamheter analyseras 
noggrant. Parkeringsfrågan måste till mycket större del lösas inom Elmiaområdet eller 
genom externa parkeringslösningar.  
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Kommunens kommentarer: Vidare planering i området kommer att fördjupa sig i 
trafikfrågor och hur till exempel parkering ska hanteras. Till följd av den större 
utveckling som översiktsplanen föreslår är inriktningen att ta ett samlat grepp över hela 
Rosenlundsområdet i ett planprogram eller en fördjupning av översiktsplanen. 

3. Vi ser direkta svårigheter i det föreslagna läget på den nya trafikleden från Ekhagen till 
Rosenlund. Där trafikleden är ritad skär den rakt genom vår fastighet Vagnmakaren 7 och 
dess byggnad, innehållande väl fungerande verksamheter i ett bra handelsläge. En 
förskjutning åt öster vore lämpligare.  

Kommunens kommentarer: En ny stadsmässig koppling mellan den utvecklade 
stadsbebyggelsen på Rosenlund och Ekhagens centrum är en viktig del i att 
omvandlingen även ska ge positiva effekter för de omgivande stadsdelarna. Behovet av 
koppling mellan stadsdelarna har identifierats i från ett större arbete som görs kring 
Ekhagens trafikplats tillsammans med Trafikverket. Den föreslagna dragningen är 
preliminär men de topografiska förhållandena gör att den sannolikt måste ligga i det 
västliga läget. För att kunna skapa en koppling som upplevs som en kontinuerlig 
fortsättning på stadsbebyggelsen skulle det i området för Vagnmakaren 7 sannolikt 
skapas stora utvecklingsmöjligheter även om nuvarande byggnader inte kan vara kvar. 

4. Vi anser att citynära verksamhetsområden likt nuvarande Rosenlund saknas i Kommunens 
utbyggnadsstrategi. Att enbart hänvisa alla sådana verksamheter till Hedenstorp och 
Torsvik ser vi inte som ett hållbart alternativ. Likt ringar på vattnet behöver staden ha sitt 
spann av områdestyper. Vi tycker att spannet mellan de mer utrymmeskrävande 
verksamheter som industri och logistik (Torsvik och Hedenstorp) och citykärnans 
verksamheter med bostäder, handel och kontor saknas i den föreslagna 
utbyggnadsstrategin. Kommunen bör därför prioritera att se över möjligheterna att 
hitta/utveckla sådana verksamhetsområden även i de östra delarna av den framtida staden 
Jönköping. På Rosenlundsområdet finns i dag många verksamheter som till stor del är 
kopplade till stadens service på ett eller annat sätt. De har behov av att ligga i närheten av 
stadens kärna, för att på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt kunna serva den mer 
centrala delen av staden. Därmed anser Castellum att det vore positivt att i fortsatt arbete 
verka för flexibilitet och ett något bredare innehåll på Rosenlundsområdet för att kunna 
tillgodose bredden av olika behov, utöver bostäder och kontorsarbetsplatser, som kan antas 
finnas i framtiden, exv. handel.  

Kommunens kommentarer: Verksamheter som inte är störande för omgivningen bör i 
större omfattning integreras med bostäder så att vi får en blandad bebyggelse. Störande 
verksamheter och utrymmeskrävande verksamheter ska däremot lokaliseras till 
verksamhetsområdena i utkanten av staden. Haga och Ljungarum kan vara områden som 
kan förtätas i framtiden och där fler verksamheter med behov av centralare lägen kan få 
plats. En framtida utmaning kan vara att tillgodose behovet av relativt billiga lokaler i 
inte alltför externa lägen. 

5. Flytt av Vattenfalls stora ställverksanläggning på Rosenlund bör utredas snarast, om det 
inte redan är gjort. Ställverket är inte en anläggning som ska ligga mitt i en modern 
stadsdel.  
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Kommunens kommentarer: Det pågår diskussioner om förutsättningarna för 
ställverksanläggningen och ambitionen är att om det inte är möjligt att flytta 
anläggningen så ska dess omgivningspåverkan begränsas eller hanteras på ett sätt så att 
den påverkar områdets omvandling så lite som möjligt. 

6. Noteras även att Prolympias skola saknas i underlaget för stadsdelsinformationen för F-6. 
Skolan är en F-9 skola.  

Kommunens kommentar: Stadsdelinformationen uppdateras med Proolympia. 

7. En övrig notering är att Kommunen under flera år sagt sig vilja förtäta de centrala delarna 
av staden. Castellum delar kommunens uppfattning. En ökad densitet i staden ger större 
möjligheter för utbud och service i alla dess former. Att förtäta där det finns en befintlig 
infrastruktur med kollektivtrafik, cykelvägar mm. är den mest hållbara lösningen i alla 
perspektiv. Castellum är mycket positiv till förtätning som en del av stadsutvecklingen. Det 
är kostnadsdrivande att bygga på ett befintligt hus och det krävs en viss volym för att 
projekten ska gå att genomföra ekonomiskt. Vill man förtäta staden måste man acceptera 
att det kan få negativa konsekvenser i form av skuggverkan och dylikt. Olika platser har 
förstås olika förutsättningar men om kommunen tydliggör hur man vill förtäta staden vore 
det bra. Vi ser gärna att förtätningen är en del i en sådan här utbyggnadsstategi. 

Kommunens kommentarer: En översiktlig förklaring till hur kommunen tänker sig en 
förtätad och förbättrad stad finns i planens stadsbyggnadsprinciper. Dessa principer 
kommer även att ytterligare förtydligas i den arkitekturstrategi som tas fram parallellt 
med översiktsplanen. Arkitekturstrategin beräknas bli antagen under våren 2022. 

 
Skanska 
 

Hovslätt Söder  

Under 2020 har kommunfullmäktige i Jönköping beslutat om strategier för utbyggnad när det 
gäller jordbruksmark (åker- och betesmark). Utgångspunkten är att exploatering av 
brukningsvärd jordbruksmark inte ske. Vidare ska hänsyn tas till skogsmarker och tätortsnära 
skogar som har betydelse för rekreation, liksom försiktighet ska råda för ny bebyggelse i 
skogsområden som saknar befintlig bebyggelse. För att öka antalet möjligheter för Jönköping att 
nå 200 000 invånare, anser vi att skogsområdet väster om Hovslätts söder (Norrahammars 
landsbygd) ska omfattas av översiktsplanen och pekas ut som lämplig mark för exploatering, 
primärt av bostäder. Området gränsar till idag befintlig bebyggelse och dess omedelbara närhet 
till befintlig infrastruktur och närservice, gör att området har mycket stor potential att genom 
förtätning bidra till Jönköpings mål om en blandad exploatering. En utökad exploatering i 
Hovslätt/Norrahammar, ger ökade möjligheter för ett starkare näringsliv när boende efterfrågar 
varor och tjänster i närområdet. Området är så pass stort att möjligheter till såväl privatbostäder 
som samhällsfunktioner finns och detta kan tillföras och samtidigt behålla delar av skogen som 
rekreationsområde i allmänhet och Hassafallsleden i synnerhet. I det generella 
ställningstagandet för stadsdelen framgår att utvecklingen av stadsdelen bör främst ske genom 
att antalet bostäder ökar. Bostäderna behöver blandas med fler bostadsrätter, i en jämn 
blandning mellan flerbostadshus och tätare småhusbebyggelse. Det i kombination med att 
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området gränsar till befintlig bebyggelse och därmed inte strider mot den areella näringen bör 
området (Norrahammars landsbygd) utvecklas till sammanhängande bostadsbebyggelse alt. 
mångfunktionell bebyggelse 

Kommunens kommentarer: Området är mycket kuperat och kommunen bedömer det av 
den anledningen inte som aktuellt för exploatering. 

 
Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar med beteckningen regionalt elnät och lokalt elnät 
med en spänningsnivå på 0,4 kV till 145 kV, både ledning i luft och ledning i mark inom 
kommunen.  

Vattenfall Eldistribution lämnar följande synpunkter vad gäller elnätanlägningar med 
beteckningen regionalt elnät:  

• Vid behov av ombyggnad av ledningar inom regionalt elnät vilka är 
linjekoncessionspliktiga ledningar är det troligt att ny koncession behöver sökas vilket 
är tidskrävande. 

• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 55 kV ska placeras på ett 
minsta avstånd på 10 meter från närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde 
och elsäkerhetsrisk.  

• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 55 kV ska placeras på ett 
minsta avstånd på 20 meter från närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde 
och elsäkerhetsrisk samt ur ett underhållsperspektiv.  

• Utöver detta säkerhetsavstånd (20 m) tillkommer tillämpningen av 
försiktighetsprincipen för frågan kring elektriska och magnetiska fält (EMF). Vattenfall 
Eldistribution rekommenderar att ny bebyggelse där människor stadigvarande kan antas 
vistas, tex bostäder och kontor, inte uppförs närmare än 50 meter från ledningens 
närmaste anläggningsdel. Detta för att minimera eventuell framtida oro etc. hos de 
boende.  

• Tillkommande solenergianläggning ska placeras minst 20 m (landsbygd) eller 10 m 
(tätort) från närmaste fasledare vid icke direktjordad luftledning med en spänningsnivå 
upp till 100 kV med hänsyn till TSN nr 21. 

• Tillkommande solenergianläggning ska placeras minst 50 m (landsbygd) eller 20 m 
(tätort) från närmaste fasledare vid direktjordad luftledning med en spänningsnivå över 
100 kV med hänsyn till Telestörningsnämnden (TSN) nr 21. 

• Avståndet minst 20 m (landsbygd) eller 10 m (tätort) respektive avståndet 50 m 
(landsbygd) eller 20 m (tätort) hänför sig till att vid jordfel, t.ex. åsknedslag, på 
luftledningen uppstår en förhöjd markpotential i ledningsgatan. Denna förhöjda 
markpotential får inte påverka angränsande anläggningar så att skador uppstår på dessa. 
Den förhöjda markpotentialen får heller inte medföra fara för person som befinner sig 
invid anläggning placerad i närområde till luftledningen.  

 

Vattenfall Eldistribution lämnar följande synpunkter vad gäller elnätanlägningar med 
beteckningen lokalt elnätnät: 
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• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 24 kV ska placeras på ett 
minsta avstånd på 10 meter från närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde 
och elsäkerhetsrisk.  

• Nya exploateringar medför ett behov av både nya ledningar och nya nätstationer för 
elförsörjning. Nya ledningar är i stort sett alltid markförlagda kablar i tätbebyggt 
område men kan vara både markförlagda kablar och ledningar byggda i luft på 
landsbygden.  

• För att undvika magnetfält ska avstånd från station till stadigvarande vistelse vara minst 
5 meter. För att undvika brandrisk ska avstånd mellan station och brännbart material 
vara minst 5 meter.  

• En tumregel är att längsta kabelväg från nätstation till anslutningspunkt är cirka 200 m. 
Det kan dock variera beroende på nätstationens kapacitet och områdets elförbrukning.  

 

För alla detaljer och anläggningar som placeras invid Vattenfall Eldistributions 
elnätanläggningar gäller att dessa skall placeras så att drift- och underhållsarbeten för 
elnätanläggning inte försvåras. 
Schaktning och sprängning får inte ske i närheten av Vattenfall Eldistributions 
elnätanläggningar utan att man i god tid inhämtat ledningsägarens medgivande. 
Ombyggnad eller flytt av Vattenfall Eldistributions anläggning ska anmälas i god tid. 
Ombyggnad/flytt bekostas av den som initierat ärendet, om det inte regleras på annat sätt i avtal.  
En framtidssäkrad infrastruktur för eldistribution medför ombyggnad av befintliga 
elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar för att säkerställa kommunens 
kommande energibehov vid bland annat nyexploatering av bostäder, industri och handel.  
Vattenfall Eldistribution tillämpar försiktighetsprincipen i frågor rörande magnetfält. Av den 
anledningen önskar Vattenfall Eldistribution att ”försiktighetsprincipen i frågor rörande 
magnetfält” inkluderas i samband med kommunens planering av bostäder/arbetsplatsers 
lokalisering, i synnerhet där människor kommer att vistas varaktigt i närheten av 
regionnätsanläggningar. 
Teknikvalet mellan markkabel och luftledning styrs av elnätsbolagets ansvar att bygga ett 
säkert, tillförlitligt och effektivt elnät. Slutligt teknikval, utformning och lokalisering bestäms 
under tillståndsprocessen dvs när Elnätsbolaget ansöker om tillstånd (koncession) hos 
Energimarknadsinspektionen.  
Vattenfall Eldistribution tillämpar en likabehandlingsprincip av såväl bolagets kunder samt 
berörda fastighetsägare och andra intressenter. De som berörs av en kraftledning förespråkar 
alltid att den markförläggs då det medför ett mindre intrång. För leva upp till 
likabehandlingsprincipen gentemot omvärlden måste Vattenfall Eldistribution, i varje enskilt 
projekt där krav ställs på markförläggning av befintlig luftledning, bedöma konsekvenserna för 
regionnätet i sin helhet om befintliga luftledningar alltid skulle markförläggas i samma typ av 
miljö som i det aktuella projektet. Vattenfall Eldistribution förordar därför luftledning vid 
ansökan om tillstånd (koncession) på högre spänningsnivåer. Endast i undantagsfall när fysiskt 
utrymme för att få plats med luftledning saknas kan markförlagd kabel förordas och då endast 
på kortast möjliga sträcka. 
Innan markförläggning av en befintlig luftledning kan accepteras ska en utredning av alternativa 
möjligheter att flytta luftledningen genomföras. Utredningen utgör en central del av 
tillståndsprocessen där alternativa lokaliseringar och utformningar (i undantagsfall även 
innefattande teknikvalet mellan markkabel och luftledning) studeras och genomgår ett 
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samrådsförfarande. Samrådet avslutas med att elnätsbolaget hos Energimarknadsinspektionen 
ansöker om koncession för en förordad lokalisering och utformning av kraftledningen. Hela 
tillståndsprocessen för en flytt av en kraftledning, från förstudier till lagakraftvunnen 
koncession, är mycket tidskrävande och kan i normalfallet ta ca 3-5 år i anspråk 
Markförlagd kabel på högre spänningsnivåer leder till tekniska utmaningar som är komplexa att 
hantera och ett helt markförlagt regionnät skulle i praktiken vara näst intill omöjligt att driva. 
Markförlagd kabel i regionnätet måste därför begränsas som försiktighetsprincip. Vattenfall 
Eldistribution förordar därför luftledning vid ansökan om tillstånd (koncession) på högre 
spänningsnivåer. Endast i undantagsfall där det är mycket svårt att få plats med luftledning kan 
markförlagd kabel förordas, förutsatt att de tekniska riskerna kan accepteras. 
Om kommunen önskar initiera en flytt eller förändring av anläggningar i regionnätet är det av 
stor vikt att Vattenfall Eldistribution i mycket god tid kontaktas för att påbörja arbetet med en 
ledningsflytt och/eller en ombyggnad av befintlig transformatorstation.  
Vid etablering av större solenergianläggningar och vindenergianläggningar krävs sannolikt 
ombyggnad av befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar. 
Vid omvandling av fridshusområden till områden för åretruntboende krävs sannolikt 
ombyggnad av befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar. 
Vid utbyggnad av laddinfrastruktur krävs sannolikt ombyggnad av befintliga elnätanläggningar 
och utbyggnad med nya elnätanläggningar. 
I översiktsplanen måste hänsyn tas till att det krävs både nya och förändrade intrång i geografin 
för att framtidssäkra den del av infrastrukturen som berör eldistribution. 
Vid bildande av nya naturområden, t.ex. naturreservat, Natura 2000-områden och 
vattenskyddsområden, gäller att restriktionerna inte får förhindra ledningshavaren att utföra de 
återkommande drift- och underhållsåtgärder som man är ålagda att utföra bl.a. enligt gällande 
föreskrifter samt åtgärder som erfordras vid pågående driftstörning.  
Vid planering av nya biotopskyddsområde måste hänsyn tas så att dessa inte omfattar 
ledningsgatan. 

Kommunens kommentarer: Kommunen tar till sig Vattenfalls anvisningar i det fortsatta 
planeringsarbetet vid till exempel framtagande av detaljplaner och behandling av 
bygglov. 

 
PRO Bankeryd, RPG Bankeryd och SPF Bankeryd 
Pensionärsorganisationerna PRO, RPG samt SPF i Bankeryd har engagerat sig i utvecklingen 
för Bankeryds centrum under några år där vi driver på så att det byggs hyresbostäder med hiss. 

Vi upplever att kommunen inte är intresserad av att utveckla centrala Bankeryd. Under 
årtionden har central mark legat oanvänd och fått förfalla. Det behövs ett samlat grepp nu för att 
få något att hända. Stadsbyggnads- och Tekniska nämnden måste ta ett helhetsgrepp 
tillsammans för att skapa förutsättningar så att marken kan användas redan nu i den anda som 
utbyggnadsstrategin säger det ska bli. Det går inte att vänta i 30-60 år på att något händer. 

Bankeryd har en åldrande befolkning som sitter i sina villor på Backamo, Nyarp, Torp och 
Trånghalla som vill bo kvar i Bankeryd men inte har några hyreshus med hiss centralt nära till 
vårdcentral, apotek och butiker. 
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Grundläggande synpunkter 
Vi inriktar oss på Bankeryd där våra medlemmar bor och lever. Under några år har vi drivit 
frågan om trygghetsboende och hyresbostäder i centrala Bankeryd och fått visst gehör då Attarp 
2:245 skall bebyggas med trygghetsbostäder och Attarp 2:93 med vanliga hyresrätter, men det 
behövs mer än det som är på gång. 

Vi tycker att det är bra att man satsar på förtätning vid utbyggnad. I centrala Bankeryd finns ytor 
att göra det tycker vi. Det är också viktigt med grönytor som saknas i centrala Bankeryd, 
kommunen lever inte upp till att det skall finnas grönytor inom 300 meter. Det blir än viktigare 
när man skall göra förtätningar. 

Kommunens kommentarer: Av utbyggnadsstrategin framgår att det finns ett behov av 
fler grönytor i de centrala delarna av Bankeryd och att kommunen långsiktigt ska arbeta 
för detta. Utbyggnadsstrategin ger förutsättningar för byggande av ytterligare 
hyresbostäder i Bankeryd.  

Konflikt mellan gällande detaljplaner och utbyggnadstrategin 
Det finns som vi ser det konflikter mellan gällande detaljplaner och utbyggnadsstrategin. Den 
mark som finns att tillgå är planlagd som industrimark och delvis förorenad enligt kommunen 
och länsstyrelsen. Om så är fallet vet vi inte, då ingen kan ge ett bra svar på den frågan. 

I utbyggnadsstrategin står det att bl.a. Attarp 2:217 skall vara ett utvecklingsområde för 
centrumverksamheter, bostäder, skola och verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. 

 
Utdrag från detaljplanen 

 

Det man kan konstatera är att området inte varit använt under 23 år för någon industriell eller 
annan verksamhet. Så frågan är, hur och när kommer kommunen att göra något för att lösa den 
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konflikt som finns mellan nuvarande detaljplan och utbyggnadsstrategin. Det skulle vi vilja ha 
svar på. 

Även på den gamla Perfekt tomten benämnd Bankeryds Stationssamhälle där detaljplanen är 
från 1969 står att marken är avsedd för industriändamål och det står  likadant som på Attarp 
2:217 i utbyggnadsstrategin och även där anser vi att det kan byggas hyresbostäder. Det framgår 
inte om det finns föroreningar i marken där. 

Om man inte tar tag i detta inför utbyggnadsstrategin med gällande detaljplaner och hur man 
hanterar närheten till industrierna kommer de här områdena att ligga som en våt filt över 
Bankeryd och förhindra utvecklingen i centrum.    

Kommunens kommentarer: De centrala delarna av våra tätorter omfattas alla av 
detaljplaner. Ofta är dessa detaljplaner relativt gamla. Ett genomförande av 
utbyggnadsstrategin förutsätter att detaljplanerna ändras där markanvändningen ändras 
och i vissa fall även för de områden som betecknas utvecklingsområden. 

Övriga synpunkter 
Bostäder: 
Pensionärsorganisationerna anser att ytan utmed Sjöåkravägen på Attarp 2:217 bebyggs med 
bostäder det kan t.ex. vara särskilt boende kopplat med trygghetsboende detta då Ekåsen börjar 
vara slitet och placering är bättre. Den markytan är inte förorenad vad vi vet. Vi tar inte 
ställning till vem som bygger eller driftsform. Bara att det byggs bostäder i Bankeryd som äldre 
kan flytta till. 

Att Junehem får i uppdrag att återuppta försöket med en ny detaljplan på Attarp 2:425 och 
2:530, där det finns färdiga ritningar och att söka nytt bygglov. På 10 år tror vi att arbetet utmed 
banan och tekniken kommit längre så att Trafikverket kan godkänna detaljplanen.  

Att Junehem får fortsätta detaljplanearbetet med förtätningen på Attarp2:343, vi närmar oss 
2022 då det skulle kunna påbörjas enligt detaljplanen. Hyresbostäder med hiss behövs i 
Bankeryd så vi kan få igång flyttkedjor. 

Kommunens kommentarer: Utbyggnadsstrategin tar inte hänsyn till var 
trygghetsboenden ska vara, kommunen noterar behovet i det fortsatta 
stadsplaneringsarbetet. Planbesked är givet för Attarp 2:343, arbetet med detaljplanen 
kommer påbörjas tidigast 2022. Kommunen har en lång kö med projekt som väntar på 
detaljplan, vi beklagar att väntan på planuppstart ibland blir väl lång. 

Grönytor: 
Pensionärsorganisationerna tycker att då kommunen inte lever upp till Grönstrukturplanen 
gällande centrala Bankeryd borde man använda Attrapp 2:217 delen bakom Församlingsgården 
och göra den till en grön park/grönyta. Detta då vi inte ser att ytan kommer att användas till 
någon industri eller verksamhet under överskådlig tid enligt gällande detaljplan. Då är det bättre 
att göra park/grönyta som kommer att vara till stor användning än att det bara är en nagel i 
Bankeryds-bornas öga. 

Bankeryd 4:1 m.fl. är idag detaljplanelagt i L- området för odlingslotter och i P-området för 
parkering. Då området legat öde sedan 1995 och att vi inte tror att det kommer bildas någon 
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koloniodlings förening (det har inte bildats någon sedan detaljplanen togs 1995) så tycker vi att 
kommunen ändrar detaljplanen så att det blir en grönyta fram till undergången vid 
Kortebovägen. Det finns även utrymme för fler parkeringsplatser. Då Attarp 2:425 byggs 
innebär det att 30 % av nuvarande grönyta försvinner vore det ett värdefullt tillskott att 
Bankeryd 4:1 görs om till grönyta. Det innebär att man får tillgång till en grönyta till i centrala 
Bankeryd som ersättning för den yta som försvinner. Grönytor behövs nu och i framtiden. 

Kommunens kommentarer: Behov finns av ökad grönska i centrala Bankeryd och 
kommunen har angett det i utbyggnadsstrategin och jobbar långsiktigt för det. För att nå 
målet om ett grönområde inom 300 meter bör ett sådant grönområde placeras mer 
centralt än Attarp 2:217. Gällande Bankeryd 4:1 så har kommunen redan planer på att 
titta på helheten (odlingslotterna och parkeringen) och att planera för att göra om det till 
parkmark. Kartan till utbyggnadsstrategin ändras så detta framgår.  

 

Jönköpings golfklubb 
Att Jönköping som kommun vill växa är någonting vi som förening ser som någonting positivt 
och något vi ställer oss bakom till fullo. Vi lever i en aktiv kommun där det ständigt pågår 
projekt för att utöka befolkningsmängden, förbättra kollektivtrafiken, skapa intressen för 
medborgarna och samtidigt skapa gröna områden dit medborgarna har möjlighet att andas ut 
och röra på sig vilket vi ser på med glädje.  

Det var därför med stor förvåning vi såg på det förslag som kommunen har lagt fram gällande 
utbyggnadsstrategi för att uppnå 200 000 kommuninvånare. Uppfattningen som 
golfföreningarna har fått är att Jönköping har ett intresse av att inte bara växa i befolkning, utan 
också vara fortsatt attraktiva för såväl medborgare i kommunen, som turister utanför den. 
Kommunen har vid flertalet tillfällen uttryckt att man vill ha ett växande kultur- och fritidsliv 
som är brett och attraktivt. Jönköpings golfklubb är också en mycket kostnadseffektiv förening 
för kommunen i förhållande till andra sporter som heller inte kan locka alla grupper av 
befolkningen. Kommunen har exempelvis genom sitt dotterbolag Elmia öppnat upp en 
golfsimulator för att invånarna ska kunna spela golf på vintern, och den satsningen har inte 
kunnat tolkats som något annat än en succe utifrån den information vi mottagit. Att kommunen 
då vill ta bort möjligheterna för dess invånare att spela golf ute i naturen, samtidigt som i stort 
sett samtliga golfklubbar redan idag har gått till bristningsgränsen gällande antalet medlemmar 
bedömer vi är ett misstag.  

Utifrån det förslag som har lämnats så går det att tolka att kommunen inte tycker att dess 
befolkning ska syssla med golf, vilket samtidigt ska sägas är en av de sporter som lockar spelare 
i alla åldersgrupper, en sport dit människor med funktionsvariationer kan vända sig till, och en 
sport som har en dragkraft för turism.  

Vilka är Jönköpings golfklubb?  
Jönköpings golfklubb är Sveriges 14e och Smålands äldsta golfklubb och vi bildades år 1936. 
Vi består idag av 1 500 medlemmar där vi har ett brett spann av åldersgrupper som är aktiva. Vi 
har drygt 260 stycken medlemmar i åldrarna 8-21, men också närmare 200 stycken medlemmar 
i åldrarna 70-93 för att ge ett perspektiv på hur bred golfen är bland olika åldersgrupper. 
Jönköping som golfklubb och bana är, ur en golfares perspektiv, en anrik och klassisk bana som 
utmanar på sina håll, samtidigt som den är vänlig att spela på för såväl äldre som unga och 
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familjer. Nedan följer ett antal exempel av olika aktiviteter som klubben utför och grupper som 
aktiveras: 

• Inom Paragolfen har vi under de senaste 6 åren cirka 20 stycken aktiva golfare som 
tränar regelbundet med tränare varannan vecka vilket är såväl uppskattat som viktigt för 
de som deltar då det är ett forum där de får möjlighet att utvecklas och lära av varandra. 
Klubben tillhandahåller golfbilar samt utrustning till alla deltagare. Läs mer på: https:/ 
/neuro.se/forening/foereningar-a-oe/j oenkoeping-huskvarna/nyheter-och-aktiviteter/ 
golf-paa-j oenkoepings-gk/  

• Under 2020 genomförde Jönköpingsgolfklubb finalen för Paragolfen 2020 med de 80 
bästa paragolfarna i Sverige. 

• Veckogolfen är en aktiv grupp med ca 300 spelare som spelar veckotävlingar under 30 
veckor, här blandar vi killar och tjejer i åldrar mellan 18-92 år.  

• Klubbhusvärdar är en ideell grupp som hjälper klubben med att sköta växter, röja sly 
runt klubbhuset. Denna grupp lägger cirka 3500 timmar till klubbens trivsel och  

• skötsel.  

• Under förra året förra året spelades det 40 000 golfrundor på Jönköpings golfklubb  

• vilket motsvarar ca 180 000 friskvårdstimmar  

• Vi har träningsgrupper i åldrarna 5-15 år. De träffas regelbundet på 1-2 träningspass i 
veckan med organiserad träning, klubben tillhandahåller tränare och utrustning.  

• Vi har träningsgrupper i åldrarna 15-21 år. De träffas regelbundet på 2-4 träningspass i 
veckan med organiserad träning, klubben tillhandahåller tränare och utrustning.  

• Vi har ett samarbete vad gäller golfen med Sanda gymnasium  

• Vi har cirka 100 högskolestudenter som är medlemmar hos oss. Vår närhet till  

• högskolan gör att det inte är nödvändigt med bil, utan vi har möjligheten att cykla, gå 
eller åka buss till golfbanan från centrala Jönköping vilket skapar en attraktiv  

• möjlighet för studenter att spela golf  

• Korthålsbana/övningsområde får allmänheten såväl som aktiva medlemmar använda för 
träning och spel. Nya inom golfen får mot en avgift nyttja detta område för att  

• prova på golf utan att ha golfens "grönakort", det som i folkmun kallas för en pay and 
play-bana.  

• Vi har en drivingrange som är öppen för alla, här kan golfare köpa bollar och träna  

• själv eller med vår tränare. Detta träningsområde används flitigt av våra 1500  

• medlemmar.  
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• Skatteverket har sedan 2018 godkänt golfen som friskvård vilket utnyttjas regelbundet. 

Vi som förening tittar också mot samarbeten likväl som möjligheten att utvecklas, och nedan 
kommer ett axplock av de tankar och ideer av såväl befintliga samarbeten, vårt miljöarbete samt 
våra tankar kring vad vi i framtiden kan bidra med i kommunen och för dess invånare.  

Jönköpings golfklubb - En multifunktionell arena och fritidsanläggning  
Jönköpings golfklubb är i mångt och mycket redan idag en multifunktionell arena för många 
medlemmar och därmed kommuninvånare. Vår strävan är att utveckla detta ytterligare. Vi har 
under COVID19-pandemin förstått vilken viktig funktion vår anläggning spelar på grund av vår 
klubbs centrala läge. Vi erbjuder idag en av de mest skonsamma träningsformer på en väl 
utvecklad social plattform där invånare träffas och trivs under smittskyddsäkra förhållanden. 
Utöver golfen som huvudprodukt har vi som ambition att utveckla golfklubbens anläggning att 
vara tillgänglig för fler målgrupper. 

• Vi har ett långsiktigt mål mot 100% fossifri maskinpark. Resan är påbörjad med 
samarbete med lokal näringsidkare med bland annat nyttjande av robotgräsklippare. 

• Planer på solanläggning för laddning av maskinpark, vattenpumpar samt laddstolpar vid 
P-platser där vi kan erbjuda egenproducerad energi till besökare för att ladda sina 
el-fordon. Laddstolpar kan bland annat anläggas genom bidrag från Naturvårdsverkets 
fond klimatklivet. 

• Jönköpings golfklubb är en del i Golfköping (10 olika golfklubbar) som samlar golfare i 
regionen och bidrar till inresta golfare. Detta samordnas med lokala krafter och lokala 
företag. 

• Utöver det som ovan nämns som Golfköping har vi även många tillresta gäster som 
nyttjar vår anläggning i anslutning till semester och mässor med mera. Detta ger en allt 
mer ökad turism som främjar kommunens näringsidkare. 

• Vi som förening bidrar till turist- och besöksnäringen i Jönköping genom bland annat 
samarbete med Elite stora hotellet. 

• Med våra lokala olika samarbetspartner anordnar vi tävlingar som är en viktig plattform 
för lokala näringslivet där man samlas runt golfen som huvudprodukt. Detta inkluderar 
exempelvis företagsgolf. 

• Vad gäller vårt arbete Hälsa och välbefinnande så tittar vi på möjligheten att jobba 
tillsammans med bland annat ReAction som är ett golfprojekt för personer med stroke 
och Parkinson 

• Vi har vandringsleder där människor har en grön lunga i centrala Jönköping 

• Skidspår vintertid med ombyte och dusch samt restaurang där vi kan utöka och bilda 
nya samarbeten med lokala skid- samt orienteringsklubbar 

• Vi har idag asfalterade vägar i närheten av golfbanan för säker rullskidåkning. Vi tittar 
på möjligheten att utöka den här möjligheten och bygga det närmare banan 
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• Vi har samarbete med lokala diskgolf föreningar. Här kan vi vidga vyerna för fler 
aktörer och utveckla så fler medborgare kan ta del av våra aktiviteter för att främja hälsa 
och välbefinnande. 

• Vi tittar på möjligheten att bygga ett utegym för att kunna erbjuda en än bättre 
uppbyggnad av muskelgrupper för att bidra till ett bättre golfspel, mindre skador, samt 
öka multifunktionaliteten på vår anläggning. 

• Långsiktigt kommer vi även att kunna erbjuda Padeltennis för medlemmar. Detta i en 
del att utveckla vår multifunktionella anläggning. 

• Vintertid erbjuder vi pulkaåkning vid hål 5. Parkering erbjuder vi gratis och vi har även 
en restaurang som då är öppen för exempelvis barnfamiljer 

• I samarbete med Friskis & Svettis erbjuder vi paket som främjar medlemmars hälsa och 
uppbyggnad av allmän styrka 

• Tabergsån erbjuder fiske. I samarbete med sportfiskeklubbar i regionen kan vi erbjuda 
tillgänglighet längs med sträckan nattetid då det nappar som bäst samt vår 
huvudprodukt (golf) vilar. Golfbilar och huvudbyggnad erbjuder transport samt 
samlingspunkt vid behov. 

• Vad gäller klubbens jämställdhetsarbete så lever vi med visionen att ha 50/50 
(herrar/damer) som målbild 

• Vår golfklubbs barn- och ungdomsverksamhet arbetar ständigt med att utveckla och 
bevara sociala relationer och värna om golfens värdegrunder när det kommer till respekt 
och samhörighet. Vi är övertygade om att vi spelar en stor roll i utbildningen inte bara 
av unga golfare utan främjar till en viktig social utbildning vid sidan av skolan 

• Vi jobbar också aktivt med integration. Golf är gemenskap och ett bra sätt att få 
människor att träffas. Vår golfanläggning är en trygg och kul plats för den som kommer 
från en otrygg uppväxt och miljö. Här tar vi hand om varandra och inkluderar alla. 
Jönköpings golfklubb har ett nära samarbete med skolor i närområdet för att erbjuda 
elever möjlighet att prova på golf. Detta går att läsa på ytterligare om här: 
https://golf.se/for-klubben/goda-exempel/juniorverksamhet/jonkoping-satsar-
pa-golfkul/ 

Information kring golfen i Jönköping  
Golfen som sport har fått ett kraftigt uppsving i Jönköping. Det ökade intresset för sporten 
kan delvis förklaras med den pandemi som lamslagit hela världen sedan början av 2020, 
men det finns mer bakom det ökade intresset då sporten var på uppgång även innan 
pandemin. 

• Antalet aktiva som utövar golf i Jönköping har senaste åren slagit rekord. Antalet 
golfmedlemskap i Jönköpings kommun är per den 31/5 2021 8 167 stycken. Det är 
359 stycken fler medlemskap än samma period under 2020, vilket är en ökning med 
4,6 procent, och då ska det beaktas att även 2020 var ett rekordår för golfen. 8 167 
stycken medlemskap motsvarar cirka 6 procent av hela kommuens befolkning 

https://golf.se/for-klubben/goda-exempel/juniorverksamhet/jonkoping-satsar-pa%C2%ADgolfkul/
https://golf.se/for-klubben/goda-exempel/juniorverksamhet/jonkoping-satsar-pa%C2%ADgolfkul/
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(grovt räknat från 141 000 medborgare då statistiken på exakt befolkningsmängd 
inte kunnat hittats). Som situationen ser ut idag så är det fullt på i stort sett samtliga 
klubbar i och omkring Jönköpings kommun och folk får istället stå i kö för att 
klubbarna inte har plats för fler medlemmar. Orsaken till att klubbarna inte har en 
möjlighet att utöka antalet medlemmar utan måste begränsa är för att det är fullt på 
golfbanan och medlemmar har redan idag svårt att hitta tider på grund av det tryck 
som uppstår. 

• Antalet aktiva kvinnor med ett golfmedlemskap inom Jönköpings kommun är 2 
081stycken per den 31/5 2021. Det är en ökning med 144 stycken. Golfen har 
jobbat och jobbar aktivt för att öka antalet aktiva kvinnor inom sporten. 

• Antalet aktiva juniorer inom Jönköpings kommun är 777 stycken per den 31/5 
2021. Det är en ökning med 181 stycken juniorer. 

Golfens attraktionskraft som turistmål  
Jönköpings kommun har Gränna och dess polkagristillverkning, HV71, J-Södra, Dumme mosse, 
Tabergs fantastiska vidder, Elmia och alla dess mässor, Dreamhack, Vätterstranden, ja listan 
kan göras lång. Det Jönköping också har är en attraktiv golf dit turister från hela landet åker då 
vi har ett fantastiskt kluster av golfbanor ett stenkast från varandra. Jönköpings golfklubb, likväl 
som övriga golfklubbar, har samarbeten med de olika hotellen i Jönköping för att skapa en 
attraktiv möjlighet att åka till Jönköping och spela golf, såväl som utforska det Jönköping har att 
erbjuda. På Jönköpings golfklubb så spelades det cirka 6 000 gästrundor under 2020 där en stor 
andel av de som kommer på besök för att spela golf också besöker andra delar av det 
Jönköpings kommun har att erbjuda.  

Golfens möjligheter för alla åldrar, människor med funktionsvariationer och spel på lika villkor  

Idag lägger samhälle och kommun mycket fokus på att skapa möjligheter för sina medborgare 
att röra på sig, att ha en aktiv vardag och att kunna engagera sig på olika sätt. Golfen är en sådan 
sport dit människor med olika typer av funktionsvariationer kan vända sig då den kan utspelas i 
olika takt. Golfen skapar inga begränsningar mellan individer då sporten går att utöva på flera 
olika sätt.  

Naturen  
Jönköpings golfklubb ligger centralt med en fin parkmiljö och en skog som bidrar till den 
biologiska mångfalden i närområdet. Med tanke på hur begränsat det är med gröna ytor i 
centrala Jönköping är det av vikt för djur att ha en plats att kunna röra sig på. 

Det vi som golfklubb gör för att försöka arbeta med att förbättra mångfalden och som ett led i 
vården av utrotningshotade växter så sår vi blomsterängar, vi inventerar fågelarter och vi har för 
närvarande 100 stycken fågelholkar runt om i vår anläggning.  

Vi har också Tabergsån som rinner längst med banan och som viktigt vattendrag och ger hem 
till salamander och grodor. Den är också en viktig plats för öringen/harrens fortplantning.  

På golfbanan har vi också flera gamla träd, bland annat en K-märkt ek som står i anslutning till 
golfbanans 12e hål, där vi satt upp en skylt så såväl medlemmar som besökare kan begrunda det 
massiva trädet och läsa lite om bakgrunden.  
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Möjlighet till andra aktiviteter  
Vi ser positivt på framtiden och möjligheten att tillgängliggöra det område vi idag förfogar över 
till fler invånare än bara de som golfar. Redan idag finns det många i närområdet som vandrar, 
och på vintern finns det möjlighet att åka längdskidor. Vi har också en restaurang som lockar till 
lunch såväl på dagtid som på kvällstid både vardagar och helger. Vi skulle vilja sätta oss och ha 
en dialog med kommunen kring vad vi gemensamt skulle kunna göra för att öppna upp för ännu 
fler.  

Dialog kring byggnation  
Vi ser positivt på att Jönköping vill utöka befolkningsmängden, men vi ser att detta ska kunna 
vara möjligt utan att ta bort en av de äldsta och största föreningarna i Jönköpings kommun, 
samtidigt som man tar bort ett stort grönområde som ligger centralt dit människor på sommaren 
golfar, vandrar och umgås, medans det på vintern finns skidspår.  

Golfen har en lång historia i såväl sport som föreningssammanhang och vi lockar folk i alla 
åldrar till att mötas och umgås på ett säkert sätt. Inte minst under den pågående pandemin har 
visat på golfens vikt i samhället för att kunna umgås på ett smittsäkert sätt ute i naturen.  

Slutord  
Vi som förening ställer oss frågan om kommunen inte avser att tillhandahålla sina 
kommuninvånare möjligheten att spela golf och ha en grön yta i nära anslutning till centrala 
Jönköping. Vi frågar oss också hur kommunen tänker kring att äldre kommuninvånare som 
kanske inte kan vända sig till valfri sport tappar en möjlighet att samlas, umgås och utöva en 
idrott tillsammans. Redan idag har de befintliga golfklubbarna ett mycket högt tryck i och 
omkring Jönköping, samtidigt som intresset för sporten ökar. Att öka antalet kommuninvånare 
med över 50 000 samtidigt som kommunen tar bort en anläggning för en av Sveriges mest 
utövade sporter sänder fel signaler. Tittar vi på antalet aktiva golfare idag i kommunen  

(8 167) och utgår ifrån att en befolkningsökning sker med cirka 50 000 (idag 150 000) så skulle 
det innebära att cirka 3 000 ytterligare medborgare börjar spela golf, vilket talar för att 
kommunen snarare borde börja titta på hur man ska vara en fortsatt attraktiv kommun för de 
som golfar. Kommunen har sagt vid flertalet tillfällen att de vill ha och arbetar för att skapa 
ytterligare gröna ytor och lungor centralt i Jönköping, och här har kommun, tillsammans med 
oss som förening, utöver att utöva golf, en möjlighet att utveckla det för fler medborgare. Vi ser 
positivt på att sätta oss och diskutera framtiden för vår befintliga anläggning. 

Kommunens kommentarer: Området för Kättilstorps golfbana är redan i nuvarande 
översiktsplan från 2016 utpekad som ett strategiskt område för stadsbyggelse. I och med 
den nya översiktsplanens perspektiv på 200 000 invånare torde det bli aktuellt att påbörja 
den utvecklingen av området i planens sista utbyggnadsetapp. Uppskattningen i 
dagsläget är att golfverksamheten kan fortgå fram till ca 2040 för att senast då flyttas till 
en ny lokalisering alt. samordnas med annan anläggning eller verksamhet.  Förslag och 
eventuella lösningar kommer löpande behöva diskuteras mellan kommun och aktör. 
Kommunens markrådighet för detta och motsvarande områden är viktig att vidmakthålla.  

Kommunen är angelägna om att hitta en bra lösning för alla parter och en del i det 
arbetet är att i den nya översiktsplanen vara tydligare med vilka förutsättningarna för 
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området är och vilka tidsperspektiv som är aktuella för att underlätta de fortsatta 
diskussionerna.  

Jönköping University 
Högskolan i Jönköping (JU) har fått en inbjudan att lämna remissvar på ”Utbyggnadsstrategi 
200 000 invånare” för Jönköpings kommun. JU har identifierat ett antal viktiga 
framgångsfaktorer där högskolan spelar en viktig roll för utbyggnadsstrategin. Ett sammanhållet 
campusområde i city är en mycket viktig förutsättning för både JU:s utveckling och för fortsatt 
tillväxt av befolkning i kommunen. JU:s viktigaste kommentarer är att strategin behöver 
inkludera: 

- Mark eller lokaler i anslutning till campusområdet som är i linje med högskolans 
planerade expansion. Munksjöområdet erbjuder den form av möjlighet. 

- Permanenta studentlägenheter som motsvarar den volym som idag är temporära och 
dessa bör byggas i anslutning till campusområdet eller i dess närhet.  

- Höghastighetsbana med station inom stadsområdet är en prioriterad angelägenhet för 
JU:s  studenter och anställda såväl som många andra verksamheter som präglas av en 
hög kunskaps och kontaktintensitet som ställer krav på tillgänglighet. 

 
Campus i city för studenter och högskolans verksamhet 
JU:s fortsatta utveckling spelar en viktig roll med avseende på bidrag till att kommunens 
utvecklingsstrategi ska kunna realiseras. Fler studenter och medarbetare gynnar handeln, 
bostadsmarknaden och bidrar till en levande stadskärna. Det bidrar även till regionen genom 
anställningsbar kompetens och fruktbara samarbeten inom utbildning och forskning. 
Tillsammans med utvecklingen av Science Park utgör JU:s centrala campus ett nav i Jönköpings 
stadskärna och ligger som en knutpunkt mellan resecentrum och södra Munksjöområdet, där 
den tilltänkta höghastighetsbanan bör ha sin station. 

En attraktiv stadskärna består normalt av en förtätad och diversifierad stadsmiljö med olika 
former av inbördes komplementariteter som bidrar till överspillnings- och tillväxteffekter när de 
finns samlade nära varandra. Detta ger staden dess agglomerationsekonomier som också är 
väsentliga för stadens omland. JU är en viktig attraktor i stadskärnan genom vårt centrala 
campusområde som innebär liv och rörelse i staden med studenter och verksamheter för 
omkring 15 000 människor. På detta sätt medverkar högskolan i högsta grad till att ge den 
attraktivitet som innebär och har inneburit en god tillväxt för Jönköpings kommun de senaste 
decennierna. 

Många andra verksamheter i centrala Jönköping utgår från den resurs som JU innebär. Detta 
inkluderar JU:s kompetens som en resurs till regionens arbetsmarknad och näringsliv. JU menar 
att den roll som högskolan har i dessa funktioner kan förtjäna att lyftas fram i 
utvecklingsstrategin för kommunen. Ett centralt lokaliserat campusområde som är integrerat 
med övriga staden är exempelvis betydelsefullt för hållbar utveckling på ett direkt sätt 
(tillgänglighet till platser för studier och arbete).  

 
JU:s behov av lokaler och studentbostäder för fortsatt expansion 
JU kan förväntas växa i många år framåt och behöver även i framtiden ha ett samlat campus i 
stadens centrala delar. Därför behöver vi planera på kort sikt, 5–20 år, och samtidigt säkra 
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möjligheten för långsiktig expansion, i 20–30 år, på och i närheten av befintligt campus. 
Campusplanen som upprättats tillsammans med kommunen kompletterar det viktiga 
gemensamma arbetet med att säkra tillgången till bostäder för studenter. 

JU planerar för tillväxt i sin verksamhet och kommer ha behov av lokaler för fortsatt expansion 
av forskning och utbildning samt samverkan. Den så kallade ”Munksjöstaden”, Munksjös 
tidigare fabriksområde, är ett exempel på stadsdel under framväxt där hus eller delar av området 
skulle kunna ges sådan inriktning. Det är viktigt att högskoleområdet i Jönköping även framgent 
är ett sammanhållet och citynära campus. 

Utveckling av studentbostäder menar JU är en naturlig del av utvecklingsstrategin för 
Jönköpings kommun. I dag är en stor mängd av alla studentbostäder tillfälliga och det finns 
både en funktionell logik liksom förstärkning av stadens attraktionskraft att kunna utveckla fler 
permanenta bostäder för studenter i anslutning till eller i närhet av campusområdet. Tillgången 
till studentbostäder är en tydlig attraktionsfaktor för studenter kopplat till förutsättningar att 
välja att studera i Jönköping och bli inflyttare eller välja att bo kvar staden. 

Kommunens kommentarer: Jönköping university är en viktig del för Jönköpings och 
regionens tillväxt, det är därför angeläget att kommunen och högskolan har en löpande 
dialog gällande behovet av ytterligare lokaler. Utbyggnadsstrategin styr emellertid 
varken var nya utbildningslokaler eller studentbostäder ska lokaliseras utan dessa inryms 
i markanvändningarna mångfunktionell bebyggelse och bostadsbebyggelse. Kommunen 
noterar behoven i det fortsatta stadsplaneringsarbetet och planbeskrivningen 
kompletteras med länk till campusplanen. 

 
Jönköpings idrottsallians 
Jönköping som centralort och kommun växer. Fler människor flyttar hit och etablerar sig. 
Barnoch ungdomskullarna ökar och därmed ökar även behoven och efterfrågan av möjlighet för 
idrottsutövning. Kommunens exploatering skapar konkurrens om mark för idrott. Jönköpings 
Idrottsallians vill få så många som möjligt att idrotta så länge som möjligt i Jönköpings 
kommun. Då krävs det olika idrottsanläggningar, motionsspår, aktivitetsparker och andra 
miljöer för idrott och motion. I en framtid beräknas Jönköpings kommun ha 200 000 invånare, 
och detta resulterar i ett ökat behov av fler verksamhetsanpassade aktivitetsytor för idrott. För 
att skapa förutsättningar för idrott för alla så länge som möjligt förutsätter Jönköpings 
Idrottsallians att idrotten som samhällsföreteelse och dess behov tydligt finns i dokumentet 
”Planbeskrivning - utbyggnadsstrategi del 1” och i liknande strategiska dokument. Hänvisning 
till kommunens Plan för idrott 2018-2023, som har antagits av kommunfullmäktige, bör finnas i 
dokumentet likt Plan för friluftsliv har på sidan 34. Vi vet att människor med god tillgång och 
geografisk närhet till idrottsanläggningar rör på sig mer och mår bättre. Det leder till friskare 
invånare och lägre samhällskostnader för omvårdnad och sjukvård. Men just idrottsanläggningar 
är en av få punkter där idrottsrörelsen inte klarar sin verksamhet utan stöd från kommunsektorn. 
I gengäld bidrar idrotten med en mängd goda effekter för både individ och samhälle. Idrotten 
ska vara en naturlig del i byggandet av den hållbara staden/samhället. Idrottsanläggningar- och 
miljöer ska vara ett givet inslag i samhällsplaneringen för att alla ska ha möjlighet att idrotta och 
träna. Det är också viktigt att idrottsföreningar får tillgång till alla typer av anläggningar till en 
rimlig kostnad oavsett vem som äger eller ansvarar för driften. Därför är det av största vikt att 
även ta hänsyn till befintliga idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som kan komma påverkas 
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av utbyggnad, exempelvis Jönköpings Golfklubb. När nya bostadsområden växer fram i 
kommunen bör lokala idrottsföreningar som aktivt verkar i berört område ingå i processen av 
framtagandet av detaljplaner i ett mycket tidigt skede. Initiativet ska inte behöva komma från 
idrottsföreningarna utan det ska ligga i kommunens uppdrag att hålla en levande dialog med 
berörda idrottsföreningar i samband med omvandling av aktuell stadsdel. Det finns i dag ett 
stort behov av fler verksamhetsanpassade aktivitetsytor för idrott. Jönköpings kommun har en 
stor andel barn och unga som är idrottare både i organiserad och oorganiserad form. Flera barn 
och unga utövar idrott utanför den traditionella föreningen. Stat, regioner och kommuner ger 
stöd till idrottsrörelsen för att den ska bidra till en god folkhälsa. Forsknings- och 
utvärderingsgruppen Ung livsstils studier visar sedan lång tid tillbaka att de som är med i en 
idrottsförening skattar sin hälsa högre än de som inte är med i en idrottsförening. Brist på fysisk 
aktivitet har allvarliga konsekvenser på nuvarande och framtida hälsa liksom på inlärande och 
skolresultat. Det är därför inte förvånande att man på olika håll försöker få barn och ungdomar 
mer fysiskt aktiva. Flera studier visar att fysisk aktivitet bland barn/ungdomar är starkt kopplade 
till deltagande i idrottsförening. Även antalet timmar i ämnet idrott och hälsa i skolan utökats, 
räcker inte detta för att ge nödvändig fysisk aktivitet – kompletteringar behövs. Ungdomar 
deltar också i flera organiserade eller oorganiserade aktiviteter men det är ett fåtal av dessa som 
inte också är Jönköpings Idrottsallians 2 aktiva i en idrottsförening. Detta gör att barn och 
ungdomars inställning till idrott på fritiden blir en viktig utgångspunkt både för att förstå 
anledningen till varför de inte är fysiskt aktiva, men även för att utveckla förslag i syfte att få 
dem mer aktiva. Idrottsrörelsen har historiskt spelat och kommer att spela en viktig roll i det 
svenska samhällsbygget. Idrottsrörelsen är viktig för folkhälsan. Genom att erbjuda alla som vill 
rolig, utvecklande och hälsofrämjande fysisk aktivitet är idrotten ett alternativ till ett alltmer 
stillasittande samhälle. Den är också viktig för sammanhållningen och demokratin och som 
mötesplats för integration genom sin demokratiska gemenskap över köns-, ålders-, etniska, 
kulturella och socioekonomiska gränser. I Jönköpings kommun finns 225 ideella 
idrottsföreningar varav 137 har verksamhet för barn och unga (2020). I takt med att kommunen 
växer behöver föreningarna ha möjlighet att utvecklas. Genom att tydligt poängtera idrottens 
betydelse, och för att skapa en attraktiv kommun, måste idrottens villkor och förutsättningar tas 
på allvar. Vi ser fram emot ännu ett kapitel i ”Planbeskrivning - utbyggnadsstrategi del 1”: 
Idrott. Jönköpings Idrottsallians bidrar gärna med kunskap och erfarenhet till det kapitlet 

Kommunens kommentarer: Utbyggnadsstrategin syftar till att ge bättre förutsättningar 
för vardagsmotion genom att i högre grad ge förutsättningar för att välja gång och cykel 
som transportmedel. Idrottsverksamhet och föreningsliv ingår som en del under 
samhällsservice och mötesplatser. Att fördjupa frågan så mycket att det blir ett eget 
kapitel ser inte kommunen som utbyggnadsstrategins syfte utan vi hänvisar istället till 
kommunens plan för idrott. En länk till plan för idrott läggs till i planbeskrivningen. 

Fastighetsägarna GFR 
Jönköping har fantastiska förutsättningar med tanke på dess läge, det mångfacetterade 
näringslivet, en växande högskola och närhet till vatten och rekreationsmöjligheter. Att 
kommunen nu tar höjd för 200 000 invånare visar på framtidstro, engagemang och en vilja att 
utveckla vår stad. Som fastighetsägare är vi medspelare i många frågor, och en övergripande 
strategi för det kommunens tillväxtarbetet ses ytterst viktigt för tillskapandet av positiva 
förutsättningar för såväl närområdet som för regionen Jönköpings län. Genom våra kompetenser 
och kontakter har vi möjlighet att bidra, påverka, samverka, nätverka och kanalisera. Vi 
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uppskattar också att det lyfts i utbyggnadstrategin och att man vill ha en aktiv dialog med 
näringslivet, vilket vi som bransch absolut eftersträvar och vill bidra till.  

Fastighetsägarna är glada att se en mycket bra översiktsplan där man också tydligt har lyft de 
komplexa förutsättningar vi alla står inför med den klimatpåverkan vi alla bidrar till både som 
offentliga organisationer, företag och privatpersoner.  

Vi uppskattar att det ska göras uppföljningar och utvärderingar av det som nämns i den här 
utbyggnadsstrategin. Men vi saknar information hur och vid vilken regelbundenhet det ska 
göras och viktigt att komma ihåg är att vi har olika förutsättningar inom olika områden i 
utbyggnadstrategin så därför måste den här dokumentationen brytas ner och de verktyg som 
kommunen använder i sitt dagliga arbete måste uppdateras och kopplas för att tydliggöra.  

Kommunens kommentarer: Planbeskrivningen uppdateras inför granskningen med mer 
information om uppföljning. För att genomföra utbyggnadsstrategin kommer 
stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret behöva se över och göra uppdateringar i 
sina arbetssätt.  

Positivt är att man också syftar till att skapa en mer blandad bebyggelse men det måste också 
brytas ner på respektive områdes förutsättningar. Vi hoppas på att den kommande 
arkitekturstrategin ska tydliggöra detta ännu mer så att det framgår hur till exempel 
stadsbyggnads principer från (sidan 26) ska användas konkret. De här stadsbyggnadsprinciperna 
måste ske ännu mer i dialog och samverkan med fastighetsbranschen.  

Kommunens kommentarer: Arkitekturstrategin ska ytterligare konkretisera 
stadsbyggnadsprinciperna. 

När det gäller målet med minst 70% av det totala antalet nya bostäder ska tillkomma genom 
omvandling av redan exploaterad mark eller förtätning så är det positivt att man i 
utbyggnadstrategin använder mätetal. Det skulle tjäna kommunen väl att ytterligare definiera 
täthets begreppet, för att ge tydligare styrning på markanvändningen. Det behovet lyfts också 
mycket väl i Hållbarhetsbedömningen sidan 40 med rubrikbehov av tydligare prioriterad 
utbyggnadsordning.  

Kommunens kommentarer: En viss definition av täthet finns i planbeskrivningen när det 
gäller områdena närmast kollektivtrafik där vi anger att en täthet med ett 
exploateringstal på minst 1,0 för hela området. 

Detta gäller också att kommunen definierar till exempel tillbyggnad på höjden, vart det kan bli 
aktuellt för att nå de prioteringar som anges i utbyggnadstrategin, tydligare riktlinjer ger inspel 
till marknadens aktörer att komma med förslag på projekt, det är en viktig del i att skapa en god 
planeringsberedskap i Jönköping. (Sidan 27 i Utbyggnadstrategin) 

Kommunens kommentarer: Hur kommunen ska resonera när det gäller höga byggnader 
kommer också avhandlas i arkitekturstrategin. 

Biltrafik och parkering sidan 61, vi välkomnar att man i utbyggnadstrategin påpekar att man 
behöver uppdatera kommunens parkeringstal. Vi ser att man behöver ta mer hänsyn till var en 
ny fastighet placeras då till exempel centrala delar och delar nära t.ex. stomlinje för buss inte 
finns en lika hög efterfrågan från boende kring parkering. Det här gäller ju självklart också när 
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man pratar olika typer av till exempel trygghetsboende eller studentboende. Det är en viktig 
pusselbit för att möjliggöra de ambitioner som anges i utbyggnadstrategin och även en viktig del 
i att skapa ett hållbart samhälle.  

Kommunens kommentarer: Vi noterar synpunkterna. 

När man i utbyggnadsstrategin pratar kring aktiva bottenvåningar och fasader på sidan 26. 
Måste man vara medveten om att vi har en strukturomvandling som pågår för den fysiska 
handeln, vilket gör det oerhört viktigt att kommunen i sin önskan att skapa till exempel 
attraktiva bottenvåningar, följer med i de förutsättningar som finns på marknaden. Vi måste 
samla upp handel och annan service för att skapa förutsättningar för stabila verksamheter i 
lokalerna och även då i våra bottenvåningar i centrum eller i stadsdelscentrum. Svensk handel 
anger att 10 000 butiker ska försvinna under de närmsta åren och det ger en stor påverkan på 
våra olika områden i staden där det inte kommer att finnas ett kommersiellt underlag för till 
exempel olika servicebutiker, fakta är att handeln kommer att centraliseras på olika sätt i våra 
städer Det gör att man måste tänka breddare och nytänk kring att skapa ”aktiva bottenvåningar” 
och att kommunen har med det i t.ex. utveckling av nya detaljplaner.  

Kommunens kommentarer: Vi menar att aktiva bottenvåningar kan vara mer än affärer. 
Av den anledningen har vi skrivit: ” Utmed huvudstråk i centrala delar samt vid 
stadsdelstorg ska vi eftersträva aktiva bottenvåningar i form av lokaler i bottenplan eller 
möjligheter till lokaler i bottenplan. Utmed övriga rörelsestråk och områden där 
människor vistas ska vi sträva efter aktiva fasader med fönster och genomgående entréer 
med entré mot både gatan och gården. ” 

 

Jönköping har efter många års tillväxt och stort intresse från näringslivet kring etableringar en 
brist på mark (sidan 45) och för att säkerställa fortsatt expansion och tillväxt är det positivt att se 
man hänvisar till ett antal strategier och att man ser det här som viktiga element i kommunens 
utveckling.  

För att skapa en attraktivitet för vår kommun så är närhet till parker och natur, 
rekreationsområden och ytor för annan typ av fysisk aktivitet såsom fotbollsplaner, löpspår osv 
oerhört viktiga för oss som invånare i staden. Därför ser Fastighetsägarna fram emot mer 
förtydligande hur man ska verka för att skapa de förutsättningar som anges både i 
Utbyggnadstrategin och Hållbarhetsbedömningen. 

Kommunens kommentarer: Förutsättningarna för att nå olika typer av grönområden 
framgår bäst i kommunens grönstrukturplan. För kommunen är det ett långsiktigt arbete 
att förbättra i de områden där målen inte nås.  

Naturskyddsföreningen i Bankeryd  
Naturskyddsföreningen i Bankeryd lämnar följande synpunkter på förslaget till 
Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare, etapp 1. Vårt yttrande gäller framför allt utvecklingen i 
kommundelen Bankeryd. Flera av de åtgärder vi föreslår behöver genomföras omgående och 
inte avvakta en framtida exploatering.  
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Allmänt  
I de remitterade handlingarna behandlas alla de hänsyn som måste tas vid exploatering. Vi har 
inget att tillägga i detta avsnitt. Av erfarenhet vet vi dock att vid en exploatering av mark för 
bostäder eller industri så har många av de beskrivna hänsynen inte beaktats utan en exploatering 
har bedömts som angelägnare och fått förtur. Vid framtagning av detaljplaner sker ofta bara en 
översiktlig prövning av naturen och miljön. I de flesta detaljplaner skrivs att genomförandet av 
den aktuella planen inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. Någon hänsyn till 
naturen som vackra gamla träd, orkidémarker, betesmarker och groddammar har fått vika. Ett 
exempel i Bankeryd är exploatering av BankerydsTorp 1:11 m.fl., Torps gård, där alla 
naturvärden på ett stort område har fraktats bort och helt försvunnit. Ett annat exempel är 
naturreservatet Häggeberg-Granbäck. I det ursprungliga förslaget till kommunens naturreservat 
var att den del av fastigheten Granbäck, som ligger mellan Kortebovägen och järnvägen och 
som vid en inventering visat höga värden från natursynpunkt, skulle bli en del av 
naturreservatet. Området var struket när beslutet om reservatet togs. Motiveringen var att 
området i framtiden kunde vara lämpligt att användas till andra ändamål.  

Kommunens kommentarer: Inför detaljplanering av naturmark görs alltid en 
naturinventering. Därefter är det en avvägning av intressen som görs. 
Utbyggnadsstrategin blir tydligare än nuvarande översiktsplan när det gäller vad marken 
ska användas till, tar kommunen i senare skeden andra beslut så blir det tydligt att 
kommunens översiktsplan inte följs (översiktsplanen är vägledande, inte bindande). 

Bankeryds centrum  
Enligt den presenterade utbyggnadsstrategin ska Bankeryds centrum förtätas. Det är viktigt att i 
samband med detta undvika en ovarsam exploatering som förändrar områdets kulturhistoriska 
karaktär och natur. Det saknas idag en plan över hur Bankeryds centrum ska utformas i 
framtiden. Det borde finnas en plan för hur gemensamma ytor som torg, parkeringsplatser och 
gröna områden samt affärsföretag ska vara lokaliserade. En åtgärd som kunde förbättra 
centrumkänslan i Bankeryd skulle vara att minska den tunga trafiken till industrin på 
Sjöåkraområdet och om möjligt hitta en annan mer lämplig lokalisering för dessa företag. I den 
presenterade strategiplanen finns uppgifter att vägen till Sjöåkra ska läggas om men hur detta 
ska ske har inte framgått. Vid ny bebyggelse är det angeläget att ta tillvara de grönytor och träd 
som finns. Den gamla folkparken med dess grönområden nära Lillån måste sparas för all 
framtid. 2 Kommunen bör öka sitt markägande särskilt i centrum vilket kan underlätta all 
översiktlig planering och olika hänsynstagande.  

Kommunens kommentarer: Kommunen noterar synpunkterna i det fortsatta 
stadsplaneringsarbetet. Det finns inga planer på ny sträckning av Sjöåkravägen. 
Däremot föreslår planen en succesiv utveckling och omvandling till stadsbebyggelse 
utmed den befintliga gatan. 

Vättern  
Vättern är för många invånare i Sverige en mycket viktig dricksvattenkälla. Därför måste stor 
försiktighet råda vid all exploatering t.ex. helst undvika hårdgjorda ytor för att minska 
dagvattenflödet. I dag rinner orenat dagvatten direkt ut i Lillån och sedan till Vättern. Detta bör 
inte tillåtas i framtiden. All flygbombning i Vättern måste stoppas. Negativt för natur och miljö 
är också bullret från flygplanen. Strandskyddet runt Vättern och andra sjöar ska inte försämras 
utan kvarstå i nuvarande omfattning.  
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Kommunens kommentarer: Hur kommunen ska hantera dagvatten hanteras främst i 
dagvattenplanen, som är under framtagande. Vi noterar övriga synpunkter som inte 
hanteras i utbyggnadsstrategin. 

Attarpsdammen  
Attarpsdammen är mycket uppskattad av Bankerydsborna och genererar stora naturupplevelser. 
En skötselplan avseende dammen och Lillån för att förhindra igenslamning av dammen har 
diskuterats och tagits upp i olika sammanhang i många år nu men inga åtgärder har vidtagits. 
Utredning pågår, blir svaret när vi eller andra frågor vad som ska hända med dammen. 
Föreningen anser att snabba åtgärder är mycket angelägna.  

Kommunens kommentarer: Utbyggnadsstrategin föreslår inte några åtgärder när det 
gäller Attarpsdammen. Utbyggnadsstrategin ska redogöra för den övergripande mark- 
och vattenanvändningen, men inte på en så detaljerad nivå som åtgärder för 
Attarsdammen. Synpunkterna har skickats vidare till de förvaltningar på kommunen som 
de berör. 

Trafiken på Kortebovägen  
Vid en förtätning av t.ex. Bankeryds centrum kommer trafiken på Kortebovägen att öka vilket 
kan innebära problem med köbildning vissa tider på dygnet. En lösning är att skapa fler 
arbetsplatser i Bankeryd med omnejd. En annan åtgärd kunde vara utöka parkeringsplatser vid 
järnvägsstationen och anlägga parkeringsplatser för samåkning på lämpliga ställen vid 
utfarterna.  

Kommunens kommentarer: I omvandlingen av Bankeryds centrum är tanken att fler 
arbetsplatser ska tillskapas. Synpunkterna om en utökning av pendlarparkeringar och 
ytterligare parkeringsplatser vid stationen tas med i fortsatt planering.  

Jordbruksmark  
Det är positivt att kommunen tagit beslut om att undvika att utnyttja jordbruksmark vid 
exploatering. I Bankeryd finns kommunens största mjölkproducent. Det är angeläget att den 
produktionen och annan livsmedelproduktion kan fortsätta men det innebär att företag med djur 
måste ha tillräckligt med areal för foderodling och spridning av den gödsel som produceras 
inom företaget. Sådana hänsyn måste tas vid all exploatering.  

Kommunens kommentarer: Synpunkterna noteras. 

Förorenad mark  
I Bankeryd finns flera centrala markområden som är klassade som förorenad mark och 
industrimark. Dessa måste snarast saneras så att de kan användas till bostadsbebyggelse eller 
som ett rekreationsområde. Området mellan Församlingsgården och Lillån skulle kunna vara ett 
sådant område. Detaljplanerna bör ändras när marken inte längre är förorenad och klassningen 
som industrimark tas bort.  

Kommunens kommentarer: I samband med exploatering saneras förorenad mark och 
detaljplanen ändras. I övrigt är huvudregeln i miljöbalken att den som bedriver eller har 
bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat en förorening bär ansvaret 
att sanera. 
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Industrimark  
I äldre detaljplaner är flera områden i Bankeryd klassade som industrimark och kan därför inte 
användas för bostadsbebyggelse. En översyn av de äldre detaljplanerna är mycket angelägen. 

Kommunens kommentarer: I samband med att det blir aktuellt att bebygga något av 
områdena med bostäder sker en ändring av detaljplanen. 

Energikontor Norra Småland  
Förslag på koldioxidbudget föreslås ändras till krav på koldioxidbudget för Jönköpings kommun 
för att skärpa ambitionen. Enligt forskare är budgetperspektivet ett bättre mått än årliga 
utsläppsnivåer. Det är den totala mängden växthusgaser i atmosfären som spelar roll för den 
globala uppvärmningen. Ett 40-tal kommuner i landet har upprättat en koldioxidbudget. Först ut 
var Järfälla, som antog sin redan 2017. Med rådande takt kommer Jönköpings län att ha 
förbrukat sin koldioxidbudget 2026. 

Kommunens kommentar: Kommunstyrelsen har ett uppdrag att ta fram förslag till 
modell för koldioxidbudget och förslag till hur en sådan ska implementeras. Förslaget 
ska beslutas under 2022. Det är inte utbyggnadsstrategins ambition utan ett redan givet 
uppdrag. Texten i planbeskrivningen ändras så det tydligare framgår.  

 

Rosenlunds odlarförening 
Roslunds odlarförening har med stor oro tagit del av kommunens utbyggnadsplaner då vårt 
koloniområde, vars mark vi arrenderar av kommunen, ligger inom det utritade området vari 
utbyggnaden skall ske.  

Området vi hyr av kommunen är på ca 11.000 m2 och utgör del av Rosenlund 3:1. 
Odlarföreningen är en mycket aktiv förening med 66 st medlemmar som odlar frukt, bär, 
grönsaker och blommor på sina lotter. Föreningen, i sin nuvarande form, bildades 1998 men 
koloniområdet har funnits på samma plats i åtskilliga decennier innan dess.  

Vi förstår ju att någonstans måste husen byggas men vi tycker att det vore ett stort misstag att 
utplåna koloniområdet med alla dess värden för att ge plats åt nybyggnation av lägenheter. En 
kolonilott är ju i första hand tänkt som en trädgård och uteplats för stadsbor som bor i lägenhet. 
Det är ju därför kolonilotterna skall ligga inbäddade som gröna oaser i stadsbebyggelsen och 
vara lättåtkomliga för dess användare. 

I storstäder världen runt är det idag en trend att skapa kolonilotter på taken till höghusen inne i 
stadens centrala delar. Anledningen till detta är att man nu har insett det stora värdet av att ha 
kolonilotter och hur man totalt missade att planera för dem när städerna byggdes ut. Så 
kommunen borde tänka till både en, två och tre gånger innan man bygger bort koloniområden 
och gör samma historiska misstag som andra växande städer har gjort tidigare. 

Att flytta området till Liljeholmsparken eller annat liknande område är absolut ingen bra ide då 
det slår sönder alla strukturer som vi har byggt upp under åratal. Att flytta är också, för de flesta, 
detsamma som att lägga ner. Man orkar helt enkelt inte att starta om. Hur flyttar man alla 
uppväxta fruktträd, bärbuskar odlingsbänkar etc. Så om den diskussionen överhuvudtaget 
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kommer upp så är det i så fall mycket bättre att koloniområdet får vara kvar där det är och att 
tilltänkta "flyttområden" bebyggs i stället. 

En kolonilott är verkligen inte heller bara till för att odla grönsaker utan också för att odla 
välbefinnandet. Det ger ett lagom fysiskt arbete, Väldigt många timmar frisk luft, trevligt socialt 
umgänge, fostran i demokrati och föreningsanda, naturupplevelser och mycket annat. Man 
skulle också kunna gå så långt att man kan kalla det en "ungdomsgård för äldre". Om ni tar bort 
det tar ni också bort en friskvård som är svår att ersätta. 

Hela verksamheten är, som framgår av ovan, ett socialt nav som förenar alla som bor i området 
och bidrar på ett naturligt sätt till att uppfylla de 17 globala målen (ett socialt hållbart samhälle 
där jämställdhet och jämlikhet ska uppnås och där alla människor ska leva ett gott med 
invandrarbakgrund). Vi är ungefär 60/40 och utbytet mellan grnpperna är stort både vad det 
gäller kunskaper, erfarenheter och social interaktion. Man hjälps åt inom familjer och mellan 
odlingslotter där ålder inte heller spelar någon roll. Kunskaper och erfarenheter delas och 
hjälpande händer sträcks ut. Föreningsarbetet i sig skapar också mycket samarbete med många 
möjligheter till sociala kontakter. 

Koloniområdet med alla sina odlingar skapar också ett vackert ekosystem mitt i bebyggelsen 
som alla kan njuta av både visuellt och hälsomässigt. Färgprakten och den biologiska 
mångfalden är enorm, luften blir frisk och syrerik och närodlade grönsaker utan gifter bidrar till 
ett hållbart och naturligt kretslopp i samhället.  

Sammantaget är ett koloniområde så mycket mer och av stor betydelse för så många människor 
att det vore ett stort misstag att förstöra: det. Tag i stället vara på allt det står för och bebygg i 
stället områden i dess närhet så fler kan njuta av den gröna oas det verkligen är. 

Kommunens kommentarer: Den främsta anledningen till att omvandla området till 
stadsbebyggelse är att utnyttja läget utmed ett framtida spårvagnsstråk vid 
Huskvarnavägen.  Det ger en möjlighet att få bostäder, arbetsplatser och service i direkt 
anslutning till mycket god kollektivtrafik men även att ny bebyggelse kan vara en del i 
Huskvarnavägens omgestaltning och funktion som stadsstråk som börjar vid just 
Saturnusplan och sedan sträcker sig genom hela Rosenlundsområdet och över till 
Österängen.  

Ambitionen är att ytan för koloniområden och stadsodling i Rosenlund och Liljeholmen 
totalt sett ska öka. Den största delen av det aktuella området kan flyttas till den östra 
delen av Liljeholmsparken och det planeras även för nya koloni- och 
stadsodlingsområden vid Rosenlundsbankarna och i ett nytt grönt stråk utmed järnvägen 
som ska koppla samman Rosenlund med Österängen och Ekhagen. 

 

Svenska kyrkan Växjö stift, prästlönetillgångar 
Allmänna synpunkter 
I översiktlig planering måste relevant hänsyn tas till förutsättningar på lokalnivå. Att söka forma 
verkligheten efter kartan leder ofrånkomligt till suboptimal detaljplanering, med 
samhällsekonomiska och miljömässiga merkostnader. Även om ÖP:s betydelsen på detaljnivå 
ofta nedtonas i debatten, fungerar den som ett definierande styrdokument för detaljplanearbete 
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och bygglovsärenden. Det är därför avgörande att ÖP inte skapar omotiverade begränsningar för 
en effektiv markanvändning. ”God hushållning” är att i såväl övergripande som detaljplanering 
låta terräng och befintlig infrastruktur styra när ”utvecklingskartan” ritas.  

I egenskapen större markägare möter PLT en stor och frekvent efterfrågan på villatomter. PLT 
söker i möjligaste mån svara upp mot efterfrågan, särskilt när förfrågan gäller tomtmark i på 
landsorten. Men PLT ser helst att även småhusbyggandet hanteras i mer rationella större 
projekt, gärna koordinerat med kommunala planer för bostadsförsörjning. Något vi tror ger både 
samhälls- och miljöekonomiska fördelar.  

Fördelningen på boendeformer i förslaget till utbyggnadsstrategi avviker mycket från 
dokumenterad efterfrågan på boendeformer. Nationella opinionsundersökningar pekar på att en 
överväldigande majoritet av lägenhetsboende helst vill byta till ett småhusboende. Det är 
anmärkningsvärt att kommunen tar så liten hänsyn till denna efterfrågan i utbyggnadsstrategin. 
PLT ser också det som angeläget att tillväxtstrategins nästa etapp inkluderar möjligheter för 
nyproduktion av både småhus och flerbostadshus på landsorten. Om verkligen hela kommunen 
ska kunna leva behövs ökad nyproduktion både centralt och på landsbygden.  

Kommunens kommentarer: Kommunens mål är en blandad bebyggelse och där är 
småhusen en viktig del. Det har i arbetet med den nya översiktsplanen tagits fram ett 
omfattande underlag för att se både se hur bebyggelsen i kommunen ser ut idag och hur 
vi behöver planera innehållet i en kommun med 200 000 invånare. Jämförelser har även 
gjorts med kommuner i Jönköpings nuvarande storlek och de som är planens perspektiv. 
Jönköpings kommun har idag, med ganska tydlig marginal, störst andel småhus av 
bostadsbeståndet i jämförelsen med andra kommuner. Det är också tydligt att kommuner 
med fler än 200 000 invånare har en betydlig lägre andel småhus av det totala antalet 
bostäder än vad Jönköping har idag. 

Kommunen har idag ett mål som motsvarar att 20% av nya bostäder ska vara i småhus. 
Det målet har ansett vara lämpligt även för de nya bostäder som behövs för att 
kommunen ska kunna bli 200 000 invånare och på ett bra sätt uppfylla målen om en 
blandad bebyggelse. I översiktsplanen för centrala tätorten har hänsyn tagits till att 
andelen småhus kommer att vara något högre i det kommande arbetet med 
översiktsplanen för de mindre tätorterna och landsbygden.  

Angående föreslagen markanvändning på området öster och väster om 
Torsviks industriområde.  

Det är ett samhällsintresse att befintliga verksamhetsområden ges fortsatta möjligheter att 
utvecklas. Särskilt då efterfrågan på mark för verksamheter i kommunen vida överstiger 
utbudet. För Torsvik finns goda förutsättningar för ytterligare utvidgning inom i väster men 
framför allt öster om E4.  

I förslaget är exempelvis nyexploateringsområde V.307 borttaget och en stor del av V.322 
omdefinierat till ”Sammanhängande område för natur och friluftsliv”. Detta är olyckligt då det 
skulle medför omvända förutsättningar i detaljplaneprocessen. I stället för att som i pågående 
planarbete för Målön inkludera relevant miljöhänsyn, innebär förslaget att all ytterligare 
exploatering definieras som undantag från föreskriven markanvändning.  
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Området mellan Granarpsjön och Planområdet Målön har en hög andel fastmark och 
funktionellt läge nära den nya planerade kombiterminalen. Att som i förslaget ytterligare 
utvidga ”gröna avsättningar” begränsar på ett omotiverat sätt möjligheterna möta efterfrågan på 
verksamhetsytor.  

För lokalisering av ”gröna korridorer” bör i första hand områden redan undantagna från 
exploatering i anslutning till Granarpsjön utnyttjas. Vidare kan naturvårdsavsättningar med 
fördel styras mot områden med ”sämre tekniska markförhållanden” som torv- och våtmarker, 
vilka dessutom ofta äger högst naturvärden.  

Kommunens kommentarer: V 307 motsvarar i utbyggnadsstrategin av 8736. De delar 
som omfattas av planprogram för Målö ängar och Målön har avgränsas utifrån den 
information som kommit fram i arbetet med Målön. Område V322 översiktsplanen från 
2016 har ansetts ligga för isolerat och omgivet av större mossområden och därmed göra 
för stor påverkan på natur och friluftsområdet när det vägs mot den trots allt begränsade 
yta som skulle kunna göras byggbar. 

Angående Bankeryds utveckling  
Det finns ett betydande utbudsunderskott på alla boendeformer i Bankeryd. Aktuella planer för 
nyproduktion och de i förslaget utpekade möjliga tillskotten ser inte ut att förbättra situationen.  

Vi förordar att området mellan Bankeryds kyrka och Kortebovägen samt området mellan 
Furuviks idrottsplats och Domsands industriområde pekas ut som områden för mångfunktionell 
bebyggelse. Även en måttlig exploateringsgrad med exempelvis bibehållna vandringsstråk i 
obruten skogsmiljö skulle utveckling av dessa två områden kunna bidra med upp till 550 nya 
bostäder. Dessutom utan att på något påtagligt sätt minska tillgängligheten till kommundelens 
omfattande grönområden.  

Kommunens kommentarer: Planen kompletteras med ett mindre område för bostäder 
inför granskningen. 

Angående infart Jönköping nordväst.  
Vi har i förslaget inte hittat något om hur infarkterna i trafikflödet in- och ut ur centrum i 
nordvästlig riktning ska lösas. Det är angeläget med snar handläggning av denna fråga, då den 
redan besvärliga trafiksituationen kommer att förvärras av både beslutade och kommande 
utvecklingsprojekt i de nordvästra kommundelarna. 

Kommunens kommentarer: En trafikstrategi ska tas fram där frågan om 
trafiksituationen i bland annat stråket Bankeryd – Jönköping ska studeras.   

Bankeryd Business network 
Yttrande med anledning av Jönköpings utbyggnadsstrategi 200000 BBN (Bankeryd business 
network) har vid ett antal möten med kommunens tjänstemän påtalat de brister som enl 
föreningen föreligger i vår kommundel. De kan kort sammanfattas enl följande:  

1 Brist på mark för industri o dyl.  
Vi har haft kontakt både med Habo kommun och egna kommunen om att utmed Rv195 anlägga 
mark för industriändamål vid infarten till Bankeryd från 195:an. Om utbyggnad av industrier 
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och andra verksamheter skulle ske kommer detta att avlasta trafiken på Rv 195 vilket är bra 
både för miljön och slitaget på 195:an. 

Kommunens kommentarer: I granskningsversionen av översiktsplanen har aktuellt 
område tagits med som utbyggnadsområde för industri och verksamheter. 

 2 Bostäder.  
För närvarande är byggnationen av bostäder i Bankeryd god men om kommunen skall ha 
200000 invånare krävs att kommunen säkerställer att det finns byggbar mark även i framtiden. 
Vidare bör det tas ett helhetsgrepp om Bankeryds centrum. F.n är det väl inte helt klart vad som 
är ett centrum  

Kommunens kommentarer: Utbyggnadsstrategin pekar ut de centrala delarna av 
Bankeryd som ett område för utveckling, förtätning och omvandling. 

3 Kommunal service.  
För att utveckla ett levande centrum med allt vad det innebär av matställen och cafeer bör 
kommunen alt flytta ut en förvaltning till Bankeryd eller inrätta arbetsplatser som är avsedda för 
kommuntjänstemän. Detta skulle också påverka inpendlingen till Jönköping vilket i sin tur 
innebär mindre trafik och trängsel morgon och kväll 

Kommunens kommentarer: Eventuell flytt av förvaltningar eller bildande av 
arbetshubbar hanteras inte inom rammen för utbyggnadsstrategin, kommunen noterar 
dock synpunkten. 

Privatpersoner 
Karlavägen 

Kommunens kommentarer är samlade i slutet efter alla synpunkter angående 
Karlavägen. 

2021-3637 
Gällande genomfartsled Karlavägen Dalagatan Hemstigen Tycker att det är galet att dra en 
genomfartsled i gammalt lugnt område. Måste finnas modernare sätt att lösa trafikproblematike 

 
2021-3461 
Jag vill att ni tar bort genomfartsleden Karlavägen från planen. Det är redan mycket trafik i 
området och med en förskola som granne kommer det att öka ytterligare. Den trivsel som finns i 
de stadsnära kvarteren kommer inte finnas kvar om det blir ett kraftigt ökat trafikflöde. Dess 
utom är det vissa dagar mycket högt trafikljud från motorvägen och göteborgsvägen 

2021-3434 
Som boende på småstugeområdet på Gräshagen så vill jag att ni tar bort utbyggnaden av 
Torpaleden/Karlavägen ur utbyggnadsstrategin. Vi vill inte ha mer buller och luftföroreningar, 
pga denna biltrafik som skall fördelas mellan gatorna nära vår bostad 
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2021-2785 
Jag vill att ni tar bort utbyggnaden av Torpaleden/Karlavägen ur utbyggnadsstrategin. Detta på 
grund av risk för buller, luftföroreningar och försämrad trafiksäkerheten i området. Området är 
idag ett naturnära område där många barn i och unga njuter av naturen och rörelsefrihet iocjmed 
Friaredalen mm. Att öka trafiken i området vore dåligt och direkt skadligt för hälsan för de 
boende samt de som vistas i området på sin fritid 

2021-2732 
Förslaget om vägsträckningen gällande Karlavägen Torpa bör tas bort helt. Synpunkter är 
inlämnade i flera omgångar tidigare och jag hänvisar till dessa inlämnade handlingar och 
kommentarer. Jag begär också att ni lyfter in alla tidigare inlämnade synpunkter i detta ärendet 
från tidigare detaljplanearbete då ärendet ej har förändrats i sak. Argumenten kring varför 
vägsträckan bör tas bort är samma som tidigare; brist på alternativa utredningar om andra 
trafiklösningar, det kommer bli en sluss för alla som ska genom stan (bygg ringled), buller och 
sänkt levnadsmiljö för alla boende, värna den gamla stadsdelen, junebäcken och grönytorna. 
Som sagt hänvisar till samtliga tidigare inlämnade synpunkter 

2021-2721 
Jag anser att utbyggnaden av torpaleden via Karlavägen bör tas bort från utbyggnadsstrategin. 
Det bör istället satsas på en mer permanent lösning istället för att förstöra äldre villakvarter. 
Dessutom kommer de ursprungliga miljöaspekterna att vara överspelade, eftersom framtidens 
fossilfria fordon ökar 

2021-2719 
Jag motsätter mig Torpaleden via Karlavägen som innebär en mer trafikerad väg genom ett 
bostadsområde. Detta påverkar definitivt inte miljön positivt. Ett gammalt område som behöver 
bevaras istället för att förstöras. Så småningom kommer elbilarna dessutom ta över, vilket 
innebär att partikelhalterna kommer minska markant på Barnarpsgatan 

2021-2549 
Jag vill att kommunen tar bort utbyggnad av karlavägen/torpaleden ur utbyggnadsstrategin. 
Planen skulle medföra förstörd villamiljö, buller, och trafikosäkerhet. Planen går emot 
kommunens vision om en hållbar och grön tillväxtstad 

2021-2548 
Jag tycker inte att kommunen ska planera för utbyggnad av Karlavägen/Torpaleden. Detta pga 
att det skulle medföra sämre luft, förstörd villamiljö o snabb trafik. Vi har en idrottsanläggning, 
dit många ungdomar cyklar och tar sig på egen hand, stor olycksrisk. 

2021-2539 
Vill lämna en protest mot att bygga ut Karlavägen till en genomfart för trafik till/från 
Jönköpings norra delar. Är boende i korsningen Södergatan/Karlavägen/Lovisagatan sedan 25 
år tillbaka. Trafiken har, pga mycket byggnation på Gräshagen samt att många hushåll har fler 
bilar, ökat en hel del på dessa år. Och det lär inte bli bättre. Eftersom många inte håller 40 
km/timme är det lite halvfärdigt för oss att passera korsningen när vi skall hem. Motorcyklar 
och bilar älskar att ”dra på” i kurvan. Nu vill ni addera till ytterligare 8400 fordon/dygn till detta 
redan kraftiga trafikflöde. Hur många fordon passerar denna korsning redan idag? Hur har ni 
tänkt att det skall lösas på ett bra sätt? Bullernivån är redan hög både i trädgård och inomhus när 
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vissa fordon passerar. Trafiksäkerheten är dålig med mycket trafik och ett övergångsställe mitt i 
kurvan. Hur skall passagen för tillkommande fordon lösas? Rondell? Då kommer fordonen ännu 
närmre hus och trädgård. Motorcyklar och bilar älskar att ”dra på” i kurvan. Och så avgaserna. 
Fasad och fönster blir redan idag smutsiga med föroreningar från vägen.  

2021-2504 
Vi är bekymrade över trafiksäkerheten , buller och luftföroreningar i ett område där många 
människor , barn och skolungdomar bor och vistas (Bäckadalsgymnasiet ) . 

2021-2500, 2021-2503, 2021-2526 
Förslaget om vägsträckningen gällande Karlavägen Torpa bör tas bort helt. Synpunkter är 
inlämnade i flera omgångar tidigare och jag hänvisar till dessa inlämnade handlingar och 
kommentarer. Jag begär också att ni lyfter in alla tidigare inlämnade synpunkter i detta ärendet 
från tidigare detaljplanearbete då ärendet ej har förändrats i sak. Argumenten kring varför 
vägsträckan bör tas bort är samma som tidigare; brist på alternativa utredningar om andra 
trafiklösningar, det kommer bli en sluss för alla som ska genom stan (bygg ringled), buller och 
sänkt levnadsmiljö för alla boende, värna den gamla stadsdelen, junebäcken och grönytorna. 

2021-2501, 2021-2502 
Ta bort förslaget om utbyggnad av Karlsvägen/torpaleden.  

2021-2499 
Radera förslaget om utbyggnad av Karlavägen! Förslaget skulle innebära ökning av biltrafik 
igenom villaområde med buller och risker i trafiksäkerhet. Radera hela förslaget 

2021-2498 
Radera förslaget ang. Väg/led via karlavägen. Orsak: dåligt för miljön, samt buller/oljud för de 
boende 

2021-2497 
Vill härmed att utbyggnad av Torpaleden Karlavägen kommer att RADERAS UT och lämnas 
orörd av säkerhet till omgivningen av natur och gångstråk för barnfamiljer och djur samt 
joggare med tillgång av Jordbrovallen och Friaredalen 

2021-2496 
Jag är emot utbyggnad av Torpaleden. Pga Buller, miljöproblem med luftföroreningar samlade i 
den lägsta punkten i Kommunen. Förstörelse av ett naturskönt område 

2021-2495 
Då ett ökat trafik tryck i området kommer skapa mer buller samt ökade risker för olyckor med 
farligt gods i tätbebyggt område motsätter jag mig detta förslag. 

2021-2494 
Planen för Karlavägen nya del mellan Jordbrovallen och gamla Kabeland borde strykas från 
planerna. Att dra en trafikled genom ett villaområde med mycket barnfamiljer och dessutom till 
en träningsanläggning främst för ungdomsverksamhet borde rimligen uppfattas som rent 
idiotiskt även av politiker och tjänstemän som försöker lösa en trafikfråga. Dessutom en 
trafikfråga som med stor sannolikhet inte kommer lösas genom dragningen. Kör mycket bil i 
staden i mitt nuvarande jobb och även tidigare som taxiförare. Problemen med trafik i dagsläget 
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är inte mängden gator utan snarare strypningar i form av för få filer(läs munksjöbron) och färre 
filer(läs Barnarpsgatan från jordbron till torparondellen). Innan ni utreder borde ni ta en vända 
eller två i bil och fundera över varför det flöt på tidigare. Det handlar inte bara om fler bilar utan 
snarare misslyckade beslut. Så gör inte ett till med risk för påkörda barn och ungdomar 

2021-2525 
Länken Karlavägen bör tas bort ur utbyggnadsstrategin då ökad trafik påverkar boendes 
livskvalitet genom buller och vibrationer. 

2021-2523 
Som boende utmed Torpaleden ser jag med oro på den miljöpåverkan och hälsopåverkan som 
Torpaleden skulle bli för oss och närboende. Vi behöver behålla det lugna, gröna stråk som 
utmed Junebäcken binder samman Friaredalen med Vattenledningsparken och Gräshagen. Vårt 
100 åriga hus är inte heller byggt för de vibrationer som utökad trafik innebär (det märktes då 
kollektivtrafiken leddes om för något år sedan). Så vår uppmaning är att stryka Torpaleden ur 
kommande utbyggnadsstrategier! 

2021-2521 
Förslaget om trafikled Karlavägen borde tas bort från planerna. Den kommer gå genom ett 
bostadsområde med mycket barn och dessutom vid fotbollsplanerna med J-södras 
ungdomsverksamhet. Dessutom ytterst tveksamt om det ens kommer lösa några 
trafikproblemen. 

2021-2520 
Jag vill att den sk Torpaleden stryks ur alla planer. Dvs led mellan Jordbron och Åsenvägen. 
Det är inte lämpligt med trafik genom detta område pga buller, avgaser, säkerhet mm. Fler leder 
ger bara ökad trafik totalt sett 

2021-2518 
Jag vill att ni tar bort utbyggnaden av Torpaleden/Karlavägen ur utbyggnadsstrategin. Ökning 
av trafiken genom vårt villaområde kommer ge buller och luftföroreningar, och sämre 
trafiksäkerhet 

2021-2516 
Motsätter mig ombyggnad av Karlavägen då det kommer medföra såväl en ohållbar 
trafiksäkerhetssituation som en miljöpåverkan helt i strid med tidigare andra beslut inom 
kommunen 

2021-2515 
Den enorma försämring av miljön det innebär för boende runt Karlavägen vid en eventuell ny 
genomfartsled kan vi inte acceptera 

2021-2514 
Avbryt utbyggnad av led via Karlavägen. Icke önskvärt med utökad trafik, ökat buller och 
osäkra trafiksituationer för barn i ett bostadsområde.  

2021-2513 
Jag vill att kommunen raderar/tar bort utbyggnaden av Torpaleden/Karlavägen ur 
utbyggnadsstrategin och skälet är både miljöskäl och bullerskäl, vi har redan tillräckligt buller 
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från Rv40 och E4. Kommunen borde istället jobba att få bort trafiken från bebyggelsen med 
infartsparkeringar mm. Trafiken som ska passera ska istället gå runt staden istället för igenom. 

2021-2512 
En genomfartsled med sträckningen Torpaleden/Karlavägen strider mot allt förnuft då den går 
genom bostadsområden och därmed skulle orsaka ohälsosamt buller och luftföroreningar samt 
trafikfara för lekande barn och barn på väg till och från skolan. 

2021-2511 
Utbyggnad av Torpaleden/Karlavägen bör tas bort från utbyggnadsstrategin. Att öka trafiken i 
ett bostadsområde där många barn rör sig idag är utom all sans. Många barn kan knappt idag ta 
sig till skolan själva för att det inte finns tillräckligt med övergångsställen. Dessutom kommer 
bullernivåer öka kraftigt i ett bostadsområde och är det miljötänk att öka biltrafiken i ett 
bostadsområde.  

2021-2509 
Hej! Som boende på Medusagatan skulle jag vilja att ni raderar/tar bort utbyggnaden av 
Torpaleden/Karlavägen ur utbyggnadsstrategin. Detta för att inte förstöra en lugn och trygg 
stadsdel för våra barn. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det helt otänkbart för oss som bor här att 
våga släppa våra barn fria och gå själva till skolan eller till Friaredalen om så mycket trafik ska 
gå genom stadsdelen varje dag. Friaredalen kommer inte att kunna användas som den gör idag 
om inte åtgärder för att minska luftföroreningar och buller görs. 

2021-2508 
Jag vill att ni tar bort utbyggnaden av Torpaleden/Karlavägen ur utbyggnadsstrategin då det 
påverkar boendekvaliteten negativt. Buller och vibrationer är främsta anledningen 

2021-2507 
Förslaget gällande vägsträcka Karlavägen Torpa bör tas bort helt ut strategin. Detta förslag har 
under flera år stressat de boende längsmed den aktuella sträckan som hela tiden har ett hot om 
att förlora sina hem/sin livsmiljö hängande över sig. Jag har flera gånger inkommit med 
synpunkter och yttrande gällande detta och hänvisar i övrigt till dessa handlingar 

2021-2506 
Hej! Jag förstår inte hur ni tänker när ni tänker bygga en stor väg på torpaleden/Karlavägen. Det 
är oerhört mkt bebyggelse, äldre, ungdomar och barn som dagligen passerar där till arbete, skola 
och vård. Vidare måste ni tänka på miljön, i denna svacka kommer det bli oerhört mycket 
avgaser. Tänk om, tänk rätt, man vill väl inte ha in alla bilar och avgaser i den äldsta delen av 
Jönköping och förstöra denna del också  

2021-2505 
Jag vill att ni ta bort torpaleden/ karla vägen ut utbyggnads strategin då jag anser att detta ska 
vara bil fri framöver också. Tänker mest på alla föroreningar och låta naturen runt om kring 
Gräshagen Torpa finnas kvar 

2021-2492 
Stryk planen på Karlavägen från utbyggnadsstrategin. Det kommer att bli en extremt stor 
bullerpåverkan då sträckningen i princip går igenom vår trädgård. Att marknadsföra Jönköping 
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som en attraktiv och hållbar tillväxtstad för barnfamiljer känns direkt felaktigt när man föreslår 
att en trafikled som kommer att ha extremt stor påverkan på tre av stadens mest centrala 
villaområden 

2021-2493 
Kommunen måste ta bort utbyggnaden av Torpaleden/Karlavägen ur utbyggnadsstrategin. En 
bilväg genom denna väg/område går helt emot visionen med att göra Jönköping till en attraktiv 
och hållbar tillväxtstad. Det är helt fel av kommunen att förstöra fina villaområden så som 
Torpa, Gräshagen och Mariebo genom att bygga en trafikled som lika gärna kan byggas på 
andra delar av stan där invånare inte påverkas. Luftföroreningar, buller, påverkan på naturen, 
och sämre trafiksäkerhet blir konsekvenserna av den utbyggnadsstrategi som kommunen 
presenterar för utbyggnaden av Torpaleden/Karlavägen. Jönköping blir mindre attraktivt av 
sådana åtgärder 

2021-2491 
Jag anser att ni måste radera utbyggnaden av Torpaleden/Karlavägen från Utbyggnadsstrategi 
200 000 invånare. Några av argumenten är som följer:  

- Bullernivåer långt över tillåtna gränsvärden - som leder till hjärt- och kärlsjukdomar! - 
Cancerframkallande partiklar och luftföroreningar från Barnarpsgatan flyttas till en smal 
dalgång! Man löser inte problemet på Barnarpsgatan, man flyttar bara på det.  

- De ökade vibrationerna från den tunga trafiken kommer att orsaka sättningar och sprickor på 
husen. - De gröna stråken utmed Junebäcken och Tabergsån pekas i Grönstrukturplanen ut som 
mycket viktiga att bevara sammanhängande och erbjuda möjlighet till rekreation, lek och vila i 
en grön miljö mitt i staden. Torpaleden ödelägger dessa gröna stråk!  

- I Tabergsån finns rödlistade arter och en speciell fågel- och fiskfauna som är känslig för 
förändringar. Över 3 miljoner bilar ska varje år dundra rakt genom denna känsliga och 
skyddsvärda natur!  

- Oförsvarligt att leda över 3 miljoner bilar per år genom barntäta villaområden. Vem tar ansvar 
när olyckorna sker? 4 av 10 vuxna dör vid kollision i 40 km/h. 8 av 10 vuxna dör vid 50 km/h. 
Barn är ännu mera ömtåliga! 

 - Trafiken från väg 195 kommer att ledas in på Torpa istället för utanför stan. 

 - Jönköpings kommun säger att man satsar på hållbart resande och på att minska bilåkandet, 
men nya vägar genererar alltid mer trafik 

2021-2490 
Ta bort Torpaleden/ Karlavägen. Skapar otrygghet för våra barn som ska ta sig till och från 
skolan 

Kommunens samlade kommentarer till ovanstående synpunkter: Karlavägen kommer att 
ha en viktig funktion i framtiden då den är tänkt att avlasta delar av trafiken som idag 
går på Barnarpsgatan där partikelhalterna uppmäts till halter nära gränsvärdena. 
Karlavägen kommer också bidra till ett ökat samspel mellan Jönköpings västra 
stadsdelar, vilket är viktigt för en sammanknuten stad och för att minska trafiken i 
stadskärnan. Gatan kommer inte utformas som en genomfartsled utan Karlavägen 
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kommer att utformas som en stadsgata och hastigheten planeras att hållas låg (40 km/h). 
Framkomligheten för de hållbara färdmedlen, dvs. gång, cykel och eventuell framtida 
kollektivtrafik, är viktig och kommer ges stort utrymme för att främja dessa sätt att 
transportera sig framför bilen. Elbilar bidrar också till partikelutsläpp bland annat 
genom däckens slitage mot vägbanan. 
 

Buller och luftföroreningar kommer sannolikt att öka i förhållande till i dag. Den 
begränsade hastigheten och beräknat antal fordon gör ändå att förändringarna bedöms 
som rimliga i en stadsmiljö. För buller finns riktvärden som inte får överskridas vid 
nybyggnation av infrastruktur. För luft finns miljökvalitetsnormer som inte får 
överskridas, risken att dessa överskrids bedöms dock 

Kättilstorp 
Kommunens kommentarer angående Kättilstorp är samlade sist i avsnittet efter att alla 
synpunkter redovisats. 

 
2021.4538, 4 pers 
Vi motsätter oss starkt förslaget om byggnation på Jönköpings golfklubb samt byggnationen på 
åkermarken på Kättilstorp. 

 
2021-4606 
 
Inledning 
Enligt Jönköpings kommuns nya översiktsplan framgår det att Jönköpings Golfklubb påtagligt 
kan påverkas eller t.o.m. avvecklas i samband med stadens expansion. 
 
Jag har inga uppdrag i golfklubben men vill som passionerad golfspelare och initierad medlem 
i Jönköpings Golfklubb utnyttja möjligheten att delta i samrådet med synpunkter, tankar 
och reflektioner kring utbyggnadsstrategin. ”Samhället stärks socialt av medborgares 
medverkan. Bäst hälsa och välmående finns hos människor som känner sig delaktiga. Vi 
ska därför målinriktat verka för ett ökat deltagande i frågor som rör stadsplanering”. 
 
I en stadsmiljö finns utöver behov av bra boende och bra och hållbara kommunikationer 
även behov av områden och ytor för möjligheter till rekreation, friluftsliv och hänsyn 
till folkhälsa och miljö. Jag förstår att det handlar om en avvägning för kommunen. Men 
en nedläggning av golfbanan innebär att man minskar möjligheten till omfattande 
folkhälsofrämjande aktiviteter. Golfklubben har nämnt att det spelades 40 000 ronder 
under 2020 vilket motsvarar 160 000 timmar av lågintensivt arbete som en golfrond 
medverkar till. 
 
I utbyggnadsstrategin står det bl.a. att läsa, 
 
Kättilstorp 
Golfbanan på Kättilstorp finns sedan tidigare utpekat som ett område som kan 
omvandlas och bebyggas med bostäder. Området beräknas kunna få 3 500 nya bostäder 
och 1000 nya arbetsplatser. Man kan visserligen bara spekulera i vad det innebär, men 
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min känsla är att en fullstor golfbana inte går att kombinera med den omfattningen av 
bebyggelse. 
 
Det står även omnämnt att jordbruksmark inte ska exploateras. Frågan är om det är ett rimligt 
alternativ att exploatera stadsnära rekreationsområden eftersom det samtidigt står skrivet att det, 

 
”För folkhälsan är en god tillgång till parker och naturområden samt platser för idrott en viktig 
förutsättning. Vi ska planera för mycket grönska i staden för att ge livsmiljöer för djur och 
växter. Grönska bidrar även med andra nyttor för människan, så kallade ekosystemtjänster, så 
som svalka en varm sommardag, omhändertagande av dagvatten och motverkande av 
översvämning”. Dessutom står det att ”träd och växtlighet förbättrar stadens luftkvalité”, då 
känns inte adekvat att minska stadsnära träd och växtlighet genom att ta golfbanan i anspråk för 
bebyggelse. 

 
Tar man del av annan analys som kommunen gjort, står det att läsa följande, 
Grönstrukturplan för Jönköping-Huskvarna 
Närzonplanen redovisade huvudsakligen de viktigaste utflyktsområdena, tillgången till 
närströvområden (tillgängligt, min kommentar) samt hur närområden borde fungera och 
organiseras. I den nu upprättade grönstrukturplanen är de flesta grönområden inom 
tätorterna Jönköping-Huskvarna beskrivna med innehåll och målsättning. 
 
Planen sätter fokus på biologisk mångfald och var de gröna stråken genom bebyggelsen 
finns. Tillgängligheten till grönområden från olika bostadsområden redovisas mer exakt 
med hjälp av ett kvantitativt mått. 
 
Stadsdelen Kettilstorp hyser bostadsbebyggelse huvudsakligen i form av småhus. 
Området kantas av både Tabergsån och Lillån. I stadsdelen ligger också Jönköpings 
Golfklubb med en 18-håls golfbana. Dessvärre går järnvägen rakt igenom stadsdelen 
vilket begränsar tillgängligheten till Tabergsån för de boende. På golfbanan finns dock 
två passager (fel, det har funnits/finns fyra passager varav tre över och en under 
järnvägen, min kommentar) över järnvägen. 
 
Då bebyggelsen mest består av småhus är behovet av välskötta parker mindre, men 
närheten och tillgängligheten till både Tabergsån och Lillån är värdefulla. Dessutom har 
båda åarna stora naturvärden och är viktiga gröna stråk som går in i stadens centrum. 
Åarnas funktion som passage gäller främst växter och djur. 
 
Den ekvationen känns ändå lite svår att förstå. Det vill säga att minska viktiga stadsnära 
rekreationsområden, livsmiljöer för växter och djur områden som medverkar till 
ekosystemtjänster. 

 
Historik och sammanfattning 
Jönköpings Golfklubb bildades 1936, den 14:e äldsta klubben i landet och Smålands äldsta 
klubb. Kättilstorp är klassisk mark för golf och banan kom till redan 1938 med utbyggnad till 18 
hål 1961. Klubben har en lång och stark tradition och är framgångsrik på tävlingsfronten med 
bl.a. flera SM-guld i lag. Klubben har också fostrat många duktiga och meriterade golfspelare 
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genom åren. Några av dem med meriter från världstourerna. En av de senare, Cajsa Persson tog 
EM-guld i lag med Linda Wessberg från Göteborg 2018 och besegrade många världsspelare på 
vägen fram till guldet. 

 
En av landets mest klassiska banor riskerar alltså att försvinna om kommunen fullföljer sina 
planer. Jag kan bara uttrycka min oro över det, eftersom det vore mycket olyckligt av flera skäl. 
Golfklubben har genom åren varit en duktig arrangör och uppskattats av väldigt många, inte 
minst deltagare i både större och mindre tävlingar. Under många, många år var klubben bl.a. 
arrangör för en av de mest eftertraktade tävlingarna på den svenska proffstouren. 

 
Investering/satsningar 
Banan är bygd på ca 60 ha och därför finns det minimalt med utrymme att flytta delar av banan 
inom området. Det mesta av klubbens intäkter har återinvesterats i banan och dess omgivningar. 
Så även om området arrenderas går mycket av det som lagts ner, förlorat om banan bebyggs 
med bostäder. Klubben säger sig vilja satsa på olika sätt, men vågar inte med hänvisning till den 
osäkerhet som ett kortfristigt arrende och översiktsplanen innebär. 

 
Exploatering av Kättilstorps golfbana 
Sammantaget finns mycket skrivet om rekreationsområden, biologisk mångfald, friluftsliv, djur 
och natur, gröna stråk, grön infrastruktur, tätortsgrönska, ekosystemtjänster etc. som till vissa 
delar motsäger en exploatering av golfbanan. Jag hoppas att kommunen tänker om. 

 
Rekreationsområde 
Golfbanan är ett fantastiskt rekreationsområde även för allmänheten där allemansrätten gäller. 
Idag är golfbanor i stor utsträckning multiaktivitetsarenor. Under sommarhalvåret är det 
naturligtvis mycket golf och promenader, men på vintern även längdskidåkning och andra 
vinteraktiviteter. Genialiskt eftersom öppna ytor snabbt täcks vid snöfall och har till stora delar 
jämnt underlag. 

 
Biologisk mångfald 
Den biologiska mångfalden är stor på golfbanor generellt, det finns omvittnat från flera håll. 
Inte minst av STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) som är 
de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse. Några av de viktigaste områden 
STERF arbetar med är, 

• Multifunktionella golfanläggningar och ekosystemtjänster 
• Integrerat växtskydd 
• Strategier för god övervintring 
• Hållbar användning av vatten 
 
Golfanläggningen 
Golfanläggningen är redan en mycket varierad plats. På de ca 70 ha som en 18-håls 
golfbana använder, finns ofta förutom klippt gräs, dammar, diken, stenmurar, 
åkerholmar, äldre lövträd, brynmiljöer och oklippta gräsytor (ruffar). En fördel är att 
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golfbanan ofta ligger i anslutning till städer och samhällen där de ”gröna” ytorna 
minskar. 
 
Det här är också en viktig del av ”projektet” Grön infrastruktur som drivs av landets 
länsstyrelser. Bäst effekt av åtgärderna får man om det finns liknande biotoper i 
närheten, så insekter eller djur kan röra sig rimliga sträckor mellan livsmiljöer som de 
behöver, exempelvis brynmiljöer mellan gräs och skog, långgrunda bevuxna 
dammkanter eller blommande växter i högruffen. 
 
Källa: Svenska Golfförbundet, miljöarbete 
 
Golfbanor  
Golfbanor innehåller ofta naturvärden som är viktiga för vilda pollinatörer, som till exempel 
vegetationsfri sand. På golfbanor finns möjligheter att med små medel och liten arbetsinsats 
genomföra åtgärder som gynnar dessa insekter. 

 
Källa: Naturvårdsverket 
 
Grön infrastruktur – Södra Vätterområdet 
Komprimerat utdrag av innehållet. 
 

- Allmän information 
I värdetrakten Södra Vätterområdet finns artrika ädellövskogar med värden knutna 
främst till ek. Trakten är belägen i Jönköpings kommun och mycket av naturområdena 
är i nära anslutning till tätorter, något som har stor betydelse för rekreation och 
friluftsliv. 
 
 

- Naturvärden 
Södra Vätterområdet har områden med mycket lövträd och ädellövträd. I det gamla 
odlingslandskapet så finns ett antal jätteträd med bland annat 600-åriga ekar. 
 

- Nuvarande markanvändning och skötsel 
Inom värdetrakten så finns både mindre tätorter, brukad mark och skyddade reservat. 
 

- Ekosystemtjänster 
Den natur som värdetrakten utgör bidrar med en mängd ekosystemtjänster, såsom 
rening av vatten, naturliga kretslopp, sydd mot extremväder, luftrening, bevarandet av 
livsmiljöer, pollinering, rekreation m.m. 
 

- Hotbild och negativa trender 
Klimatförändringar och exploatering utgör även de ett hot mot skogarnas biologiska 
mångfald och ekosystemtjänster. 
 

- Hänsynstagande vid prövning och planering 
Det är fördelaktigt om hänsyn till värdetraktens kännetecken och karaktär gällande arter, 
miljöer och landskap iakttas vid markanvändning och rådgivning. 
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- Förslag till åtgärder 
I en värdetrakt är det ofta klokt att prioritera naturvärden som syftar till att stärka den 
utpekade naturtypen. Detta innebär åtgärder som ökar arealen, förbättrar kvalitén eller 
minskar avståndet mellan naturtypsytor. I skogen innebär detta rent konkret t ex: 
 

• Vid val av NO/NS-bestånd kan värdetraktens ses som en naturtyp som är 
lämplig att prioritera som frivillig avsättning. 

 
• När man funderar över vilka bestånd som är lämpliga att prioritera för NO/NS 

på fastigheten kan man även se till avsättningarnas geografiska placering. 
Genom att välja ”rätt” placering kan man skapa förutsättningar för att arter ska 
kunna sprida sig i landskapet, t ex mellan två värdekärnor. 

 
• Vid prioritering av miljöhänsyn kan värdetraktens naturtyp peka ut trädslag som 

är lämpliga att prioritera för naturvård. I en värdetrakt för ek sparas t ex 
företrädelsevis träd av ek då man utser naturvärdesträd, utvecklingsträd och 
högstubbar. 

 
• Vid val av avverkningsmetod: hyggesfritt skogsbruk skapar förutsättningar för 

friluftsliv och rekreation samt ökar kontinuitetskrävande arters möjlighet till 
överlevnad och spridning. 

 
- Markägarstruktur 

Värdetrakten utgörs av ett område med blandad markägarstruktur. 
 
Hänvisning till fulltext, FG10003_Sodra_Vatteromradet.pdf (lansstyrelsen.se) 
 
Källa: Länsstyrelsen 
 
 
Gröna stråk 
Om gröna stråk går att läsa… 

Bredare sammanhängande eller nästan sammanhängande stråk med natur- och parkmark som 
går helt eller delvis genom bebyggelse. Stråken är viktiga både för att människor ska kunna röra 
sig genom större sammanhållna gröna stråk och fungerar som spridningskorridorer för växter 
och djur. I de flesta fall följer stråken de topografiska förutsättningarna. 

Golfbanor och idrottsplatser ingår inte i stråken då de inte riktar sig till alla och tillgängligheten 
kan vara begränsad. Kommentar; Här finns en felaktighet i texten. Golfbanor, åtminstone 
Jönköpings Golfklubb, är arrenderad kommunal mark. Förutsättningen är därmed att den är 
tillgänglig för allmänheten och allemansrätten gäller. 

Tabergsån rinner genom golfbanan och omskrivs enligt följande, Tabergsån utgör tillsammans 
med omgivande skogspartier ett långt och betydelsefullt grönt stråk med höga värden för 
friluftsliv och rekreation. Här finns möjlighet till promenad, lek, fiske, vattenupplevelse, 
picknick, friluftsaktiviteter, båtliv, motion, natur-upplevelse, skid- och pulkaåkning. 

https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/jonkoping/GI_vardetrakter/lovskog/FG10003_Sodra_Vatteromradet.pdf
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Den biologiska mångfalden är hög i åns olika naturmiljöer med speciell fisk och fågelfauna. 
Den bottenlevande faunan är artrik. I området förekommer även utter och bäver. 

Målsättningen är enligt planen för gröna stråk, att - Stråket ska ha goda förutsättningar för 
rekreation, friluftsliv, tätortsnära naturupplevelser, lek och promenad. 

 
När kommunen ökar, ökar antalet golfare 
Invånarantalet i Jönköpings kommun ökar varje år och det är på flera sätt positivt för 
kommunen och för oss som bor här. Men det kräver givetvis även en hel del infrastruktur, 
bostäder, rekreationsområden och annat, däribland golfbanor. 

Eftersom ungefär 5 procent av Sveriges befolkning spelar golf, skulle stadens expansion 
från ca 150 000 till 200 000 innebära att det blir ytterligare ca 3 000 golfspelare i 
kommunen. En normal klubb med 18 hål har 1 300-1 400 medlemmar. Med 
utgångspunkt från antal golfspelare, skulle det innebära att det behövs minst två banor 
ytterligare i kommunen. Om Kättilstorps golfbana försvinner, ersätts den då på en annan 
plats? Gör den inte det, innebär det att det behövs minst tre nya banor eller var gör man 
av alla golfspelare. Hur tänker kommunen kring det?  

 
För kommunen någon dialog med golfklubben för att få kännedom om de samhällsvärden som 
klubben/banan bidrar med? Golfklubben är bl.a. en av kommunens större föreningar med 1 400 
medlemmar. Golfen har ökat under pandemin och det har nämnts att det spelades runt 40 000 
ronder på Jönköpings Golfklubb under 2020. Det säger en hel del om folkhälsoaspekten som 
golfen bidrar med. 

För välgrundade beslut krävs att politiker är pålästa och många är sannolikt det, men hur 
försäkrar man sig om att alla har tillräcklig insikt, kunskap och engagemang i en viktig fråga. 
Det vore nämligen oerhört olyckligt om ett så omfattande och avgörande beslut skulle tas på 
grunder där några involverade i processen saknar kunskap om förutsättningar och konsekvenser. 

Jag tror inte att det handlar om ointresse utan snarare kunskapsbrist kring all den nytta en 
golfklubb bidrar med i form av folkhälsa, grönytor, rekreation, biologisk mångfald, miljöarbete 
etc. Jag är även orolig för att det kan finnas involverade tjänstepersoner som inte heller har 
kunskap om alla de värden en golfbana tillför samhället. Det skulle i så fall riskera att äventyra 
bedömningen kring konsekvenserna av ett sådant beslut. Det är ju tjänstepersoner som utreder 
och skapar underlag för beslut. 

Oavsett vad man anser om golf, kan jag understryka att den tid sedan länge är förbi då idrotten 
golf var en överklassport. Idag spelar alla golf, familjer, personer från olika socialgrupperingar, 
ung som gammal etc. För att understryka det ytterligare har jag själv lågutbildade föräldrar och 
ingen egen högre eftergymnasial utbildning. För att belysa bredden ytterligare, börjar t.o.m. fler 
och fler med annan etnisk bakgrund träda in i golfen, även om det går ganska långsamt. 
Sannolikt är det en avspegling av samhället i stort. Idag är golf en mångfasetterad idrott och det 
är som sagt brokig skara som spelar golf. 
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En annan av golfidrottens mest fantastiska fördelar, är att alla kan spela mot alla tack vare det 
handicapsystem som används (numera världsomspännande). Man kan oberoende av 
spelkapacitet jämföra sig med allt från nybörjare till proffs, gammal som ung, ja alla. 

En dag på golfbanan möter jag allt från yngre barn till personer över 80 år. Det är det få idrotter 
som kan presentera, dessutom kan man börja spela i vilken ålder som helst och utöva sin idrott 
hela livet. Det finns dessutom undersökningar som hänvisar till att golfspelare lever fem år 
längre än icke golfspelare. Folkhälsoaspekten är alltså påtaglig. 

Källhänvisning; 
https://www.svd.se/studie-golfare-lever-langre 
https://idrottensaffarer.se/affarer/2015/05/jo-golfare-lever-langre 
http://www.idealguiden.se/artiklar/cache/golfareleverlangre-138.php 
https://sverigesradio.se/artikel/2230753 
https://golf.se/for-klubben/golfnyttan/friskvard/?p=9 
https://www.svenskgolf.se/artiklar/nyheter/20161011/golfare-lever-fem-ar-langre/ 

Hela forskningsrapporten, 
https://www.idstories.se/Download/2008%20Golf%20-
%20A%20game%20of%20life%20and%20death.pdf 

Golfens exponering och marknadsföring nationellt 
Jönköping blev Sveriges bästa golfstad 2009 i en omröstning bland golfspelare och har 
vid flera tillfällen varit långt framme i den rankingen. Jönköping är också en 
golfdestination som besöks av många golfspelare utifrån, inte minst från 
storstadsområdena. Nu vill Destination Jönköping ytterligare exponera staden som 
golfdestination. 

Destination Jönköping har i samverkan med Svenska Golfförbundet precis gjort upp en 
plan för att utveckla Jönköping ytterligare som golfdestination. Det är ytterligare en 
anledning till att golfbanans existens är viktig. Destination Jönköping vill helt enkelt 
höja statusen på golfen i området. Dels genom ett antal större nationella, proffstävlingar 
och eventuellt internationella tävlingar under flera år framöver, dels marknadsföra 
Jönköpings som en attraktiv golfdestination för golfturister. Det känns inte riktigt som 
det är kommunicerat eftersom en eventuell nedläggning av banan minskar dessa 
möjligheter avsevärt. 

Destination Jönköping skrev så sent som i april 2021 följande, 

Intresset för golf ökar - Jönköping en av Sveriges bästa golfstäder 

Redan före pandemin har man sett en stor ökning av golfintresset men i och med diverse 
inomhusrestriktioner växer det sig allt starkare. I Jönköping har golf sen länge varit ett 
starkt segment och det finns en bra struktur och goda relationer när det kommer till 
samarbete mellan såväl föreningar som företag, destinationsbolag och besöksnäringen. 

Året 2020 var ett rekordår för golf, något som Svenska Golfförbundet tror beror på en 
kombination av att golf är en smittsäker aktivitet under rådande pandemi, bra väder och tidig 

https://www.svd.se/studie-golfare-lever-langre
https://idrottensaffarer.se/affarer/2015/05/jo-golfare-lever-langre
http://www.idealguiden.se/artiklar/cache/golfareleverlangre-138.php
https://sverigesradio.se/artikel/2230753
https://golf.se/for-klubben/golfnyttan/friskvard/?p=9
https://www.svenskgolf.se/artiklar/nyheter/20161011/golfare-lever-fem-ar-langre/
https://www.idstories.se/Download/2008%20Golf%20-%20A%20game%20of%20life%20and%20death.pdf
https://www.idstories.se/Download/2008%20Golf%20-%20A%20game%20of%20life%20and%20death.pdf
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säsongstart i stora delar av landet. Antalet medlemskap passerade en halv miljon för första 
gången på 10 år och golfsverige drygt 94 000 nya golfare och återvändare som inte var 
medlemmar under 2019. Läs mer om medlemsstatistiken på Svenska Golfförbundets hemsida. 

Jönköping är en stark golfdestination med flera olika banor och såväl golfprofiler som 
evenemang och tävlingar som stärker segmentet i och omkring Jönköping. Sedan december 
2020 har staden dessutom fått tillskott till golfutbudet i form utav Elmia golf center som 
erbjuder inomhusgolf via 10 simulatorer, där du kan spela på några av världens bästa banor.  

Det finns flera hotell i och omkring Jönköping som har skapat olika varianter av golfpaket, för 
att göra besöket så smidigt och härligt som möjligt. Flera av Jönköpings golfbanor och hotell är 
dessutom med i ett unikt samarbete kallat Golf Unlimited, som gör det möjligt för besökaren att 
kombinera tre dagars golfspel, med två nätters boende, inkl. halvpension, på speciellt utvalda 
hotell mitt i centrala Jönköping. 

Destination Jönköping vill lyfta de styrkor som finns gällande Jönköping som besöksmål och 
golf är därför ett självklart fokus. På jkpg.com/outdoor/golf finns det samlat all info besökare 
behöver för att göra golfresan till Jönköping så bra som möjligt och där finns även vilka 
golfevent och tävlingar som är inplanerade i Jönköping framöver. 

Källhänvisning; https://www.mynewsdesk.com/se/destination-
joenkoeping/news/intresset-foer-golf-oekar-joenkoeping-en-av-sveriges-baesta-
golfstaeder-425110 
 
Golfköping - Golfköpingsmästaren 
Begreppet ”Golfköping” är känt på många håll i landet. Den stora begivenheten är 
Golfköpingsmästaren som är ett exempel på allt som görs för att locka till spel i Jönköping med 
omnejd. 

Golfköpingsmästaren är breddgolf och har blivit en av årets höjdpunkter för golfare i 
Jönköpingsområdet. Förra året slogs rekord med över 6 000 starter i tävlingen, vilket 
innebär att det med all sannolikhet är Sveriges största golftävling! 

 
Golfköping är ett unikt samarbete mellan klubbarna i bygden. Samarbetet sker på flera plan, 
men en av de stora aktiviteterna är alltså ”Golfköpingsmästaren” som upplevs som ett 
avdramatiserat tävlingsupplägg för merparten av deltagarna. Man väljer medspelare och tid själv 
när det passar under den vecka då respektive klubb erbjuder spel på sin bana. Tävlingen rullar 
alltså runt löpande under en vecka på varje golfklubb (9 st.). Deltagarna är många gånger 
spelare som aldrig annars skulle tävla, ung som gammal. 

Man har skapat attraktivitet genom konceptet och genom att sänka priset för att få spela de 
andra banorna. Enda kravet är att man är medlem i någon av golfköpingsklubbarna. 

Under rådande pandemi har det dock inte kunnat genomföras en tävling. Däremot erbjuds 
man möjligheten att spela sällskapsgolf under sommaren på banorna. Eftersom golfintresset är 
så stort så dubblar man spelmöjligheterna och erbjuder under 2021 två Golfköpingsklubbar 
varje vecka. 

https://golf.se/om-golfsverige/analyser-och-statistik/statistik/
https://www.elmia.se/golf-center/
http://www.golfunlimited.se/golfunlimited/
https://jkpg.com/sv/outdoor/golf/
https://www.mynewsdesk.com/se/destination-joenkoeping/news/intresset-foer-golf-oekar-joenkoeping-en-av-sveriges-baesta-golfstaeder-425110
https://www.mynewsdesk.com/se/destination-joenkoeping/news/intresset-foer-golf-oekar-joenkoeping-en-av-sveriges-baesta-golfstaeder-425110
https://www.mynewsdesk.com/se/destination-joenkoeping/news/intresset-foer-golf-oekar-joenkoeping-en-av-sveriges-baesta-golfstaeder-425110
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Spelschemat 2021: 
Vecka 22 - Jönköpings GK & Hooks GK 
Vecka 23 - A6 GK & Gränna GK 
Vecka 24 - Skinnarebo G&CC & Götaströms GK 
Vecka 25 - Wiredaholm G&K & Ryfors GK 
Vecka 26 - Ryfors GK & Götaströms GK 
Vecka 27 - Hooks GK & Skinnarebo G&CC 
Vecka 28 - Gränna GK & Wiredaholm G&K 
Vecka 29 - Sand GC & Jönköpings GK 
Vecka 30 - Sand GC & A6 GK 
 
Avslutningsvis 
Hoppet lever till dess ett slutgiltigt beslut är taget, men jag hoppas och håller tummarna 
för att ni tänker om och inser vilken otrolig livgivare golfklubben ”mitt i stan” är för 
folkhälsan, tillgängligheten för barn och unga, som rekreationsområde etc. 
 
Några frågor dyker upp som vore bra att få svar på. Hur ser kommunen på… 
 

• Om det blir aktuellt med byggnation på nuvarande bansträckning. Ersätts den 
bebyggda delen av golfbanan på annan plats i närområdet? 

• Om bebyggelsen påverkar hela banan, vart ska alla golfspelare ta vägen om de 
inte längre har någon spelplats för att utöva sin idrott? 

• Golfbanan som livsmiljö för växter, djur och för ekosystemtjänster kontra så 
omfattande bebyggelse som omnämns? 

• Att Destination Jönköpings satsning som går stick i stäv med 
utbyggnadsstrategin. 

 
2021-4602 
Angående bebyggande av Jönköpings golfbana: Vi vill be er att tänka om kring förslaget att 
bygga på vår fina golfbana. Det öppna landskapet som golfbanan ger är mycket viktigt för vår 
hälsa, vårt välmående och vår trivsel. Golfbanan är så mycket mer än bara en golfbana för oss 
som bor i och runt området. Det är en rekreationsplats för både människor och djur dit 
människor kommer från hela stan. En plats där vi promenerar, joggar, åker skidor och pulka. 
Väljer ni att förstöra denna viktiga yta tvingas vi att sälja vårt radhus och flytta. Det öppna 
landskapet är som sagt mycket viktigt för vår hälsa både fysiskt och psykiskt. 

 
2021-4329 
Synpunkter på förslag till utbyggnadsstrategi 200 000 invånare etapp 1. De förslag som finns 
kommer påverka det trygga och lugna Kettilstorp med "äldre" småhusbebyggelse med lagom 
täthet och fantastiska grönområden. Vi anser att den förtätning som förslaget innebär med en sk. 
stadskärna och ökad bebyggelse med bl.a höga hus kommer påverka oss negativt. Vi känner 
också en stor oro för de ingrepp som i så fall kommer göras i nuvarande mycket gammal och 
orörd natur. Det är nödvändigt med ett större grönområde mellan Rv. 40 (Göteborgsbacken) och 
E4 söder ut. VI bor här sedan 40 år tillbaka och vi valde att bo i Kettilstorp för vi ville bo i en 
lugn, nära till naturen, lantmiljö men ändå centralt och inte i en stadskärna. De familjer som 
flyttar hit idag uttrycker att de väljer att bo här av samma anledning. Till Er som planerar: Alla 
kan inte bo i centrum. 
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2021-4301 
Tycker det vore otroligt tråkigt om man tar bort Jkpg golfbanan och dess grönområden. Det är 
en fint inslag i staden och som verkligen gör Jönköping mer attraktivt att ha en golfbana så 
centralt. Att kunna nå en golfbana mer miljövänligt (cykel, buss mm) borde verkligen ligga i 
linje för kommunens miljötänk. För oss boende i närområdet används även golfbanan på vintern 
där alla barnfamiljer åker pulka 

2021-4321 
Vi är födda och uppvuxna i en underbar del av Jönköping. Kättilstorp var det enda som gällde 
när vi skulle köpa hus. Lugnt och stillsamt, fin gemenskap och närhet till stan. Vi som köpt hus 
här har betalat för läget och trivs att mötas på våra grönytor. Vi spelar själva inte golf men trivs i 
den fina natur som är där. Vintern är underbar på golfbanans alla backar där familjer träffas för 
pulkaåkning och fika. Vi har kämpat vidare i detta område trots att vi haft lite påhälsningar från 
Kättilstorps gårds boende. Detta för att lugnet ändå finns här. Att skapa en förort här vore en 
katastrof för min familj, vi trivs inte med så mycket rörelse omkring oss, mängden fordon och 
byggnader. Men hjälp oss hitta en tomt på en liten grön kulle i närheten av stan så vi kan 
fortsätta ett liv strax utanför stan. Men inte i (saknas mer text) 

2021-4269 
Jönköping behöver växa men inte på bekostnad av den goda livsmiljön för oss som redan bor 
här. 

Vi bor på Kettilstorp och begränsar våra synpunkter till förslagen som berör detta område. 

Vår uppfattning är att det är alltför många bostäder tänkta för ett mycket begränsat geografiskt 
område. Vi har förståelse för att delar av golfbanans område behöver användas för bostäder mm. 
En klubb för betalande medlemmar ska inte få begränsa övriga kommuninvånares möjligheter 
till rekreation och boende. Det är viktigt att behålla stora delar av grönområdena.  När det inte är 
golfsäsong används golfbanan av hundratals personer varje dag (från både vårt och andra 
områden) som plockar blommor, bär och svamp, rastar hundar, promenerar, åker pulka och 
skidor. 

Det finns dåligt utnyttjade ytor som skulle kunna nyttjas för blandad bebyggelse: de små 
åkrarna bakom Kullegatan, Coop-fastigheten, området Kettilstorps gård, kullen norr om 
golfbaneinfarten, kullen norr om infarten till Lundgatan mm. Men höghusbebyggelse passar 
absolut inte till vårt områdes karaktär. 

Kanske golfbanans ladugård skulle kunna göras om till lokaler för handel och småföretag 
(absolut inte industri som genererar tung trafik). I övrigt bör inga höjder eller dalar mellan 
ladugården/vägen ned till järnvägsövergången och golfbaneinfarten/golfklubbens hus bebyggas 
alls.  

Hänsyn behöver tas till det rika växt- och djurlivet med fåglar mm vid Tabergsån! Området 
väster om nuvarande banvallen borde inte bebyggas alls. Det är nödvändigt för både bevarandet 
av naturvärdena och för oss människor. 

Bullerstörningarna från Göteborgsbacken påverkar också vad som är lämpligt. Redan idag 
upplever många av oss stora störningar från trafiken, särskilt när vinden ligger på från väster. 
Många mår bäst av att sova med öppet fönster, vilket redan idag är svårt. Det är också ett 
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ständigt brus utomhus, och särskilt kraftiga störningar från gasande motorcyklar och lastbilar. 
Då räcker det inte att nya fastigheter är väl isolerade. Om Trafikverket kan förmås belägga 
Göteborgs-backen med tyst asfalt och/eller göra andra bullersänkande åtgärder så ökar 
livskvalitén för många både nuvarande och framtida boende. 

2021-3691 
Jag förstår inte varför kommunen ska sabbotera en så fin verksamhet som bedrivs på jönköpings 
golfbana. Alla ungdomar som är där och spelar på helger och kvällar. Vart skulle dom vara 
annars??? Och se alla små fina barngrupper som tränar golf, smärtsamt att se hur ni vill ta bort 
detta. Det är dessutom bra reklam för Jönköping då turister gärna spelar golf där och nattar över 
på stadens hotell, vilket även medför att dom även shoppar i city. Nej fy för att bygga bostäder 
just där. Det finns annan mark att bygga på, lite längre ut 

2021-3638 
Hej! Som boende på Hagaberg med tomt emot golfbanan skulle jag tycka det vore tråkigt om 
den försvann och det blev bebyggt område istället. Är vackert med grönområden runt Hagaberg! 
Uppskattas verkligen med närheten till det gröna och fina.  

2021-3391 
Den del av utbyggnadsstrategin som planeras där Jönköpings Golfklubbs golfbana finns idag i 
Kettilstorp måste tas bort från planeringen. Det finns flera anledningar till att ha kvar denna fina 
grönyta:  

• Ett fint grönområde/rekreationsområde försvinner, även om man i planen lägger in 
grönområden så går det inte att jämföra med den yta som finns idag.  

• Detta område används även på vintertid som pulkabackar och skidåkning, vilket det inte 
kommer att kunna användas till.  

• När centrum utökas i och med Munksjöstaden så vore det väldigt fint och även bra ur 
marknadsföringssynpunkt om det ligger en golfbana så centralt.  

• När befolkningen ökar, ökar även andelen personer som spelar golf, vilket talar emot att ta 
bort nuvarande golfbana.  

• Redan nu, innan befolkningsökningen har startat, ökar antalet golfspelare p g a pandemin, 
viket talar för att ha kvar golfbanan.  

• Detta område består av naturformationer som inlandsisen har skapat. Detta borde vara 
värdefullt att bevara. Avslutningsvis vill vi ändå framföra att övriga ytor kring Kettilstorp har vi 
inga synpunkter på vad gäller utbyggnad. Men bevara golfbanan, tack! 

2021-3379 
Tycker att Jönköping ska satsa på att behålla rekreationsområden för sina invånare. På 
Jönköpings vackra golfbana samlas både boende i närområdet och golfare dagligen, skulle tro 
att det är några hundra per dag som förlorar sin gröna lunga... Bygg i första hand på de 
asfalterade ytor som inte används till fullo. Har man tittat på ljungarums industriområde? 
Tänker att många av dessa områden borde flytta till områden som kan bli knutpunkter vad gäller 
infrastruktur, järnväg.. 
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2021-2784 
Bygg EJ sönder Jönköping. Vi måste kunna ha grönområden nära centrala stan. Jönköpings GK 
har funnits sedan 1936 och hoppas det så ska bli för alltid framöver. Ska det bli runt 200´inv i 
Jönköping så behövs den än mer. Centralt för ungdomar att ta sig med cykel eller buss. Den 
används även flitigt på vintern för fritidsaktiviteter som längd- och pulkaåkning. Låt det bli en 
fortsatt grön oas. 

2021-2736 
Jag tycker inte att man ska ta bort golfbanan i Kättilstorp. Jag spelar inte där själv, men jag 
tycker att det är oerhört viktigt att ge folk möjlighet till motion. Även grönområden blir mer och 
mer sällsynta ju mer stan växer, därför är det viktigt att skydda de vi har. Miljön måste få mest 
fokus i den här utbygnadsstrategin 

2021-1514 
Byggnation på golfbana i Kettilstorp. Avbryt genast dessa planer. Var ska Jönköpinsborna till 
slut hitta grönytor och möjlighet till rekreation när staden förtätas på detta sätt? Jönköpings GK 
erbjuder en grön oas och möjlighet att utöva en hälsosam idrott. Tänk om och gör rätt 

2021-2475 
Ang bygga bostäder på Jönköpings Golfklubb -Känns som ett ganska dåligt alternativ -Den 
typen utav verksamhet främjar folkhälsan och är viktig för många utav kommunens invånare. 
Iom att banan ligger relativt centralt är den tillgänglig för alla kommunens invånare och har bra 
bussförbindelser. Det måste finnas betydligt bättre mark att bygga på där inte lika många 
kommuninvånare blir negativt påverkad 

2021-2471 
Mina synpunkter på att bebygga Jönköpings Golfklubbs mark: - Det behövs centrala 
golfanläggningar för att ungdomsverksamheten ska fungera. Det går inte för barn och tonåringar 
att ta sig till Skinnarebo och Sand kollektivt. - Det behövs grönområden nära centrum. 
Golfbanan utnyttjas av många golfare varje dag under säsong och utnyttjas vintertid som 
strövområde och för skidspår. Det finns ett rikt naturliv och vilt runt golfbanan. - Är Jönköpings 
golfklubbs område verkligen lämplig tomtmark? Halva banan ligger vid ravinbranter och 
våtmark med raskrisker vid Tabergsån. I stort sett hela området är bullerpåverkat och ligger 
inom något hundratal meter från tågspår. - Det finns väl åtskilligt med mark att exploatera som 
är minst lika lämplig och minst lika central? (se bif. Karta 
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2021-2456 
Jag har bott här i JÖNKÖPING i snart 7 år, och spelar golf på Jönköping GK. För mig och för 
1350 andra, så hade det varit fruktansvärt och orealistiskt att förstöra SMÅLANDS äldsta 
golfbana, Det finns ju hur mycket skog som helst, det måste ju finnas andra områden att bygga 
på? Jag hoppas verkligen att ni tar rätt beslut, och ändrar eran detaljplan. 

2021-2452 
Som boende på Kättilstorp lämnar jag härmed synpunker på den plan som gäller exploatering av 
området för Jönköpings golfklubb. Golfbanan är ett grönområde som används av såväl unga 
som gamla - inte endast golfspelare. Där finns en uppskattad restaurang. Klubben tar fint ansvar 
och anordnar proaktivt golfskola åt barn och ungdomar vilket gör att de kommer ut och rör på 
sig. Området används på vintern för pulka och skidåkning för hundratals i närområdet med sin 
kuperade terräng. Invånare strövar där på kvällar och helger. Golfbanan ligger dessutom som en 
grön oas och barriär mot järnväg och motorväg. Det är med andra ord ett väldigt levande 
område med mycket aktiviteter året om. Att bygga bort en väl fungerande och uppskattad 
golfbana känns allt annat än rimligt. Som invånare behöver vi jönköpingsbor _fler_ 
aktivitetsytor - inte färre. Golf är ett bra exempel på en folksport/aktivitet som lockar gamla och 
unga att vistas utomhus med många tusentals utövare i Jönköping. Skall vi dessutom växa till 
200.000 personer ökar dessutom behovet av dylika aktivitetsområden än mer. Alltså behöver vi 
FLER - inte färre - golfbanor, fotbollsplaner, basketplaner mm. Områden som absolut kräver yta 
men som är nog så viktiga för ett välmående samhälle. Varför inte istället lyfta golfbanan som 
en exemplariskt exempel där vi Jönköpingsbor kan utöva friskvård i närmiljö? Detta _utan_ att 
behöva ta bilen långa sträckor - om nu just biltrafiken är en viktig punkt i planeringen. Jag är av 
åsikten att golfbanan skall lämnas oexploaterad. Istället föreslår jag tvärt emot lagd plan att 
golfbanan medvetet och med stolthet bör satsas på för att möta behovet med kommande 
befolkningsökning. PS. Jag är inte medlem i Jönköpings GK eller ens golfspelare. 

2021-2451 
Golfbanan på Kättilstorp är en viktig plats för idrott och rekreation för väldigt många 
människor. Just det som i ovanstående text poängteras som viktiga aspekter för människor i 
Jönköping. Så hur kan man försvara byggnation på den? Har området där Kabe sommarland 
fanns tagits med i planeringen? Där skulle det få plats en del bostäder förmodligen.  

2021-2450 
Vill bara påpeka området Kättilstorp och Golfbanan som finns där. Den äldsta golfbanan i 
Jönköping och tycker verkligen kommunen skall göra allt för att låta den vara kvar, ca 1400 
medlemmar och en sport som gynnar folks hälsa, man är utomhus och i naturen. Så snälla låt 
golfbanan vara kvar, och låt Jönköpings GK få hyra marken längre intervaller så kan de 
investera i ett område som kommer gynna oss medlemmar och boende i närheten 

2021-2448 
Med tanke på att det ser ut att vara planerat en höghastighetsjärnväg rakt igenom A6 Golfklubbs 
bana vore det väl vansinne att också bebygga den enda golfbanan som Jönköpingsborna lätt når 
med kollektivtrafik eller med cykel. Golfbanan i Kättilstorp är dessutom ett välanvänt 
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friluftsområde som används flitigt året runt av såväl barn som gamla. Förutom golfspelet under 
den gröna årstiden så används banan av hundägare, flanörer, pulkaåkare och skidåkare under 
vinterhalvåret, så att ta tillvara på grönytorna (som man så väl vurmar för i stadsvisionen) vore 
väl önskvärt 

2021-2447 
De styrande i kommunen har beslutat att inte använda mer åkermark för att expandera staden. 
Det är bra. Men hur kan man överhuvudtaget ens skissa på att bygga ut staden på den mark som 
Jönköpings Golfklubb arrenderat sedan 1930-talet? Här får tiotusentals människor, i alla åldrar, 
friskvård, naturupplevelser och social umgänge. Och detta helt nära stadens centrum. Unikt! Se 
till att exkludera detta område från framtida bygg- och utvecklingsplaner snarast.  

2021-2446 
Jag och min sambo bor i Grästorp och vi är båda (liksom flera av våra grannar) medlemmar i 
Jönköpings golfklubb. För oss innebär närheten till denna vackra och anrika golfbana livskvalité 
året om. Vi köpte faktiskt vårt nuvarande hus just på grund av närheten till Jönköpings 
golfklubb. Att golfklubben är viktig för oss som spelar golf är ju givet, men man måste också 
tänka på att golfbanan även används året runt av personer som inte spelar golf. Jönköpings 
golfklubb är inte bara en golfklubb och en golfbana, det är även ett viktigt och trevligt 
grönområde i staden. Förutom golfspel är det många som går promenader i den sköna 
parkmiljön året runt. På vintern åker många längdskidor runt banan och barn åker pulka i de 
perfekta pulkabackarna. Att golfbanan är ett viktigt inslag i stadsmiljön har man inte minst 
märkt nu under Coronapandemin - den har varit välbesökt hela året. Snälla låt oss ha kvar denna 
grönska, fritidsaktivitet och livskvalité i staden! Staden behöver detta grönområde. Det finns ju 
hur mycket annan mark som helst att bygga på 

2021-2445 
Nej till att förstöra den vackra golfbanan som finns och dess strövområden 

2021-2433 
Hej. Har bott i Jönköping i 8 år och tycker om staden väldigt mycket. Har sett hur den förändras 
och hur den har vuxit under denna tid. Jag är medlem i Jönköpings GK sen jag flyttade ner och 
tycker klubben är väldigt bra, dels för atmosfären och det centrala läget. Vad jag förstår så finns 
planer på att fortsätta att bygga ut Jönköping och växa, vilket är fantastiskt.Men att bevara dem 
golfbanor som finns centralt l Jönköping är av yttersta vikt för bevara det unika med 
Golfköping. Med vänlig hälsning, Mikael I dessa planer finns ett hot Jönköpings GK:s golfbana 
vilket känns tråkigt. Go 

2021-2430 
Hej, jag tycker förslaget är dåligt till den delen som innebär att man ska bygga hus där 
Jönköpings Golfklubb ligger. I ett växande samhälle är det viktigt att det finns utrymme för 
motion och sådant som får oss att må bra...och i närhet till där vi bor av både praktiska skäl och 
miljöskäl. Finns mycket yta där industri ligger idag och relativt centralt i Jönköping där man bör 
prioritera om och bygga bostadshus istället innan man tar bort grönområden. Golfbanan används 
till mycket mer än golf. Vintertid åker många skidor och pulka där. Strövområde för 
promenader med och utan hund. Motionslöpning sker också på området. Snälla ni...tänk OM! 
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2021-2426 
Jag finner det helt otroligt att man med så mycket mark runt omkring Jkpg anser att man måste 
bebygga området som Jönköping Golfklubb ligger på. Dessutom skulle en förtätning påverka 
biltrafiken vilken ju idag redan är ett stort problem som bara blir värre och värre, bla genom 
många (nya) mindre bra lösningar av vägar 

2021-2423 
Jag önskar att vi får ha kvar vår golfklubb där den är placerad nu och har varit sedan 1936. Det 
betyder mycket att den finns placerad lokalt 

2021-2422 
Varför bygga där det ligger en golfbana? Hade säkert höjt värdet på mitt hus men en golfklubb 
så centralt är en tillgång för staden. Lite grönt som inte ens kommunen behöver sköta 
uppskattas! 

2021-2420 
Hej, jag undrar vad tankarna är kring golfbanan och Jönköpings Golfklubb på Kättilstorp? Det 
är en väldigt unik bana i Sverige, att kunna gå och cykla till golfbanan är verkligen till stor 
glädje för oss boende, jag hoppas den behåller sin plats i visionen. 

xxxxx-xx 

Angående bebyggande av Jönköpings golfbana: Vi vill be er att tänka om kring förslaget att 
bygga på vår fina golfbana. Det öppna landskapet som golfbanan ger är mycket viktigt för vår 
hälsa, vårt välmående och vår trivsel. Golfbanan är så mycket mer än bara en golfbana för oss 
som bor i och runt området. Det är en rekreationsplats för både människor och djur dit 
människor kommer från hela stan. En plats där vi promenerar, joggar, åker skidor och pulka. 
Väljer ni att förstöra denna viktiga yta tvingas vi att sälja vårt radhus och flytta. Det öppna 
landskapet är som sagt mycket viktigt för vår hälsa både fysiskt och psykiskt. 

Kommunens samlade svar till ovanstående synpunkter: Jönköping har haft en stark 
befolkningsutveckling under en lång tid och det som en gång var en bit utanför centrum 
har ofrånkomligt hamnat närmare. I och med utvecklingen av Södra Munksjön kommer 
avståndet till den utvidgade centrala stadskärnan med en viktig järnvägsnod för hela 
södra Sverige vara en promenad på 15 minuter eller 5 minuter på cykel. De gör att 
förutsättningarna för de stadsdelar som en gång upplevdes som ligga långt utanför 
staden i framtiden kommer att förändras och behöva utvecklas för att kunna rymma den 
befolkning som vill bosätta sig i Jönköping och för att Jönköping ska kunna vara en 
hållbar stad och kommun. 

 Även om grönytorna och det öppna landskapet inte blir i samma omfattning som idag så 
ska den stadsbebyggelse som planeras ska tillsammans med den omgivande naturen även 
innehålla tillräckliga ytor för rekreation, lek och naturupplevelser 

Tabergsån och Lillån är i planen utpekade som viktiga både för växt och djurliv men 
även för rekreation och friluftsliv som den nya bebyggelsen kommer att behöva ta hänsyn 
till. Vidare planering får avgöra den exakta avgränsningen. 
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Området för Kättilstorps golfbana är redan i nuvarande översiktsplan från 2016 utpekad 
som ett strategiskt område för stadsbyggelse. I och med den nya översiktsplanens 
perspektiv på 200 000 invånare torde det bli aktuellt att påbörja den utvecklingen av 
området i planens sista utbyggnadsetapp. Uppskattningen i dagsläget är att 
golfverksamheten kan fortgå fram till ca 2040 för att senast då flyttas till en ny 
lokalisering alt. samordnas med annan anläggning eller verksamhet.  Förslag och 
eventuella lösningar kommer löpande behöva diskuteras mellan kommun och aktör. 
Kommunens markrådighet för detta och motsvarande områden är viktig att vidmakthålla. 

Kommunen är angelägna om att hitta en bra lösning för alla parter och en del i det 
arbetet är att i den nya översiktsplanen vara tydligare med vilka förutsättningarna för 
området är och vilka tidsperspektiv som är aktuella för att underlätta de fortsatta 
diskussionerna.  

Att utveckla Kabeområdet med stadsbebyggelse har inte ansetts möjligt bland annat på 
grund av markföroreningar från tidigare avfallsdeponi och att en stor del av området 
ligger inom den korridor som är avsedd för höghastighetsbanas sträckning. Inriktning för 
Kabeområdet är i stället att det ska utvecklas för rekreation och fritidsaktiviteter.  

. 

Grästorp 
Kommunens kommentarer är samlade i slutet av avsnittet efter alla synpunkter. 

2021-4591-4593 
Kommunen har byggnadsplaner för ängen mellan Ringarna och södra Grästorp samt 
”lillskogen” mellan Ringarna och grästorpsskolan. 

Jag, motsätter mig en bebyggelse av Grästorpsparken, objekt-ID 870. 

Detta avskilda skogsparti används av områdets barn som en säker och lättillgänglig 
”kojbyggarzon” vilket ger dem en värdefull kontakt med naturen. 

Jag bifogar två vetenskapliga artiklar som påvisar att barn kan i naturlika utomhusmiljöer 
utveckla ekologisk litteracitet och förebygga växtblindhet. 

Bifogar även en senaste rapporten om barn och utomhusmiljöer i staden. 

Den mycket täta bebyggelsen på Norra och Södra Grästorp förutsätter de grönstråk som 
skapades då områdena byggdes.  

Jag motsätter mig därför en förtätning, objekt-ID 3637, i den gröna korridor med gångväg och 
allé som skiljer Norra och Södra Grästorp, 

Jag anser att Jönköpings kommun instiftar ett barnråd med fokus på barns fysiska 
utomhusmiljö. 

Varför inte låta det bli en plats för barn? 
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Då inte nödvändigtvis en lekplats utan en plats där barn kan vara. 

Barnets perspektiv ska få genomslag i enlighet med barnkonventionens artikel 12. 

… att de som planerar, utformar och förvaltar barns vardagsmiljöer behöver fördjupa sin 
kunskap om vad som är ett barnperspektiv. Även ett genuint intresse för barns eget perspektiv är 
nödvändigt och en förutsättning för att åstadkomma en barnvänlig stadsplanering i 
barnkonventionens mening. 

… att lek kan uppfattas som oviktig och improduktiv eftersom normerna i samhället är inriktade 
på dess motsats: nytta och mätbarhet, vilket påtalas av barnrättskommittén i den allmänna 
kommentaren nr 17 till barnkonventionens artikel 31. 

… att barns och ungas utomhuslek hindras av otrygghet i samhället men också av vuxnas stress, 
vilket går ut över barns rörelsefrihet och får till konsekvens att barn mår sämre både fysiskt och 
psykiskt. 

… att plats för barns och ungas lek är för lågt prioriterat i den fysiska planeringen eftersom 
vuxna bortser från lekens avgörande betydelse i varje barns liv, vilket slås fast i 
barnkonventionens artikel 31. 

… att områden med träd och buskar där barn och unga rör sig bör identifieras och skyddas. 
Lekbar stadsgrönska tenderar att minska och med den försvinner unika lekkvaliteter. 

… att utveckling av lekmiljöer i alla stadsdelar är nödvändigt eftersom trygga, lekvänliga och 
upplevelserika lekmiljöer är ojämlikt fördelade. Alla barn har rätt till en god vardagsmiljö. 

… att en stad med kostnadsfria upplevelser i alla kvarter och stadsdelar gynnar barn och unga. 
Idag planeras staden utifrån trafik och vuxnas förmåga till konsumtion och utesluter på så sätt 
barn och unga som inte har någon egen ekonomi. 

… att det krävs tydligare nationella regler som säkerställer barns och ungas tillgång till trygga 
lek- och vistelsemiljöer i sin vardag. 

… att det behövs ekonomiska modeller som kan mäta långsiktiga sociala och medicinska vinster 
av planering utifrån barns behov eftersom dessa inte ingår i kortsiktiga kalkyler vid 
exploatering. 

… att det behövs en form av barnråd i alla kommuner med särskilt fokus på barns fysiska 
utemiljö för att både barnperspektiv och barnets perspektiv ska få genomslag i enlighet med 
barnkonventionens artikel 12. 

… att det behövs en samordning av ytor för klimatomställning och för barns lek på offentlig 
plats. Dessa platser kan utformas i dubbla syften med dubbel nytta; utökad lekyta och fler 
ekosystemtjänster i en och samma investering. 
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2021-4539 
Brushanevägens samfällighet för gemensamhetsanläggningar har yttrat sig över kommunens 
förtätningsstrategi. Jag ansluter mig till föreningens yttrande och vill komplettera med vissa 
egna synpunkter. 

Den 15 april 1971, alltså för nästa exakt 50 år sedan, flyttade jag och min familj in i vårt 
nybyggda hus på Brushanevägen, den sist byggda av de fem ringarna på norra Grästorp. 

Ringarna på Grästorp är närmast ett paradexempel på lyckad stadsnära förtätning. På en 
begränsad yta har det byggts 180 småhus. Genom ett sinnrikt utnyttjande av topografi, grönytor 
och lekplatser har planerarna och utformningsansvariga åstadkommit en boendemiljö som inte 
upplevts som kompakt utan luftig och med små men trivsamma gemensamhetsytor. Arkitekten 
med det passande namnet Ringmar tilldelades Träpriset år 1970.  

När nu 50 år har gått sedan området byggdes och all växlighet har satt sig framstår tydligt 
egenarten och kvaliten i utformningen. Att genom förtätning göra ingrepp i den miljön framstår 
som djupt olyckligt.  

Av yttersta vikt för upplevelsen av Grästorp är den uppbyggda ås som avskiljer den norra och 
södra bebyggelsen. På åsens krön går en gång- och cykelväg som kantas av en alle. Där 
planterade kommunen i ett tidigt skede ett 20-tal björkar som nu vuxit upp i sin fulla längd och 
ståtlighet. Inte vilken björk som helst utan Betula pendula Tristis: höjd 15-20 meter, oerhört 
gracilt men högvuxet träd, mycket graciös och elegant björk som är vacker året om. På andra 
sidan kantas allen sedan några år tillbaka av ett antal träd av släkten Robina som lär vara vanliga 
som parkträd (detaljer hämtade på nätet). De nyplanterade sköts föredömligt av entreprenör som 
byggt stöttor och som vattnar vid behov, senast häromdagen. Gräsytorna på åsen är numera 
omvandlade från klippt gräsmatta till äng, som slås en gång per år. En biologiskt mycket 
fördelaktig metod. 

Kommunen har alltså på ett föredömligt sätt avsatt en grönyta och kostat på en utformning och 
skötsel som är värd allt beröm. Att nu schakta ner allt för några få bostadstomter vore att 
spoliera ett lysande exempel på god bebyggelseplanering. Som kommunen vet är en alle 
biotopskyddad. Det torde krävas mycket starka argument för dispens från bestämmelserna.  

En annan olycklig konsekvens av förtätningsstrategin vore exploateringen av Grankullen. Vid 
kullens västra fot ligger Grästorps förskola med det självklara namnet Grankullens förskola. Vid 
kullens östra del står Granen med stort G och bevakar sina domäner. Dom står precis i 
korsningen mellan Grästorps två genomgående gång- och cykelvägar. Hade granen vuxit upp i 
produktionsskog hade den för länge sedan avverkats. Nur har den fått växa till sällsynt längd 
och ståtlighet.  

År 1993 fick vi en ny skogsvårdslag som väckte stor uppmärksamhet. Den jämställde 
produktionsmålen och miljömålen. Enligt produktionsmålen ska produktionsskogen avverkas 
och föryngras. Men i vissa lägen ska miljömålen ta över. I tätortsnära skog ska skötseln 
tillgodose människors behov av skog för god livsmiljö, rekreation och friluftsliv. 

Här kommer Grankullen in i bilden. Särskilt barnen men även vuxna kan i närheten av 
bebyggelsen uppleva storskog som ute i ödemarken vore skrämmande men här med hemmiljön 
inom räckhåll upplevs som spännande.  
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Under mina 50 år som boende på Grästorp har jag kunnat följa kommunens skötsel av skogen 
på Grankullen och den närliggande skogen mot Hovslätts elljusspår. Genom varsam gallring har 
skogen hållits öppen och tillgänglig samtidigt som karaktären av storskog bevarats. Fortsätt så! 
Jag fasar för den dag då Granen jämnas med roten och förvandlas till flis och då Grankullens  

2021-4550 
Vi önskar yttra oss angående Kommunens byggnationsplaner. Sedan 1986 har vi bott på Norra 
Grästorp, ett område vi har trivts mycket bra på. 

En av orsakerna till den goda trivseln har bland annat varit att området är barnvänligt, ingen 
biltrafik förekommer mellan ”ringarna” eller mellan Södra och Norra Grästorp. Områdets unika 
karaktär med små privata tomter kopplat till vackra grönområden skapar en fin atmosfär. 

Att bebygga på dessa grönområden och förtäta är något som vi anser skulle förstöra området. Vi 
funderar även över hur trafiknätet till ev. nya fastigheter skulle hanteras? 

Vi kräver en informationsträff där Kommunens planer förtydligas och fås möjlighet att 
diskuteras med de boende. 

2021-4552 
Jag har tre argument mot att bygga enligt planerna i området kring ringarna på Grästorp. För det 
första så är området kring ringarna speciellt ur ett kulturellt perspektiv. Många av oss som bor 
här är måna om den karaktär som arkitekten Carl-Ivar Ringmar hade för området. Vissa av oss 
letar idag t.o.m. efter originaldelar till heminredningen. Att bygga enligt de nuvarande planerna 
skulle inte passa in i den nuvarande balansen som området har enligt arkitektens vision. För det 
andra bör "Lillskogen", barnens skog, stå kvar. I området kallar vi det större skogsområdet 
(söder om gångvägen) för Storskogen, och den mindre (som nu ska bort) för Lillskogen. 
Lillskogen är för oss barnens skog! Hit går förskolan och förskoleklasserna ofta. Vi kan 
uppmana barnen att ”gå till Lillskogen, men inte Storskogen”. Fråga gärna skol- och 
förskolepersonal vad de tycker om byggplanerna och att Lillskogen ska bort. För det tredje så 
har jag personligen flyttat till Jönköping från en större stad just för att komma närmare naturen 
och bo mindre trångbott. Att klämma in så många hus som möjligt passar enligt mig inte 
Jönköpings styrkor. Behåll rikligt med grönområden. Det bara måste finnas mer lämpliga ytor 
att bygga på än detta område. 

2021-4537 
Vi motsäger oss byggnationsplanerna av södra Grästorp! Den mycket täta bebyggelsen på Norra 
och Södra Grästorp förutsätter de grönstråk som skapades då områdena byggdes. Vi motsätter 
oss därför en förtätning, objekt-ID 3637, i den gröna korridor med gångväg och allé som skiljer 
Norra och Södra Grästorp, då en sådan avsevärt skulle sänka boendekvaliteten och därmed 
fastighetsvärdet. Den fria vy framför huset och avsaknaden av trafik är bland de enskilt 
viktigaste anledningarna till att vi bosatte oss här. Att bygga hus på denna lilla gräsyta samt 
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Grästorpsparken (lillskogen), objekt-ID 870. Skulle försämra livskvalitén här av många olika 
anledningar. Vi bor redan tätt, men då husen är byggda i en ring är insynen inte stor, detta skulle 
ändras vid en byggnation. Vi har inte heller någon biltrafik eller annat störande buller på vår 
baksida vilket också skulle ändras vid en byggnation. Våra barn älskar att vara i lillskogen, den 
är för dem helt lagom stor och finns nära tillhands. Vid en skövling av detta område och 
byggnationer där skulle även detta försämra för oss. Vi motsäger oss all byggnation på området. 

 

  

2021-4534 
År 1981 köpte vi vår fastighet på Brushanevägen i de s.k. Ringarna i stadsdelen Grästorp.  

Vår fastighet ligger, i vår ring, allra närmast det grönområde som det finns byggplaner på, vid 
en ändring av detaljplanen. 

Vid köptillfället fanns det flera fastigheter till salu i de fem olika Ringarna. Vi valde efter moget 
övervägande xx. 

En mycket starkt bidragande orsak var den gröna fria ytan direkt söder om fastigheten, vilket vi 
hitintills aldrig ångrat.  

Det fanns då ingen detaljplan som visade på, att området precis söder om fastigheten kunde 
bebyggas och vi har aldrig reflekterat över att det skulle kunna ske. 

Några nackdelar vid ett bebyggande av området mellan Norra och Södra Grästorp: 

• Vi är mycket oroliga för vår boendekvalitet vid en byggnation. 
• En byggnation innebär en period av tunga byggtransporter in i och ut ifrån vårt 

område. 
• Trafiksituationen för Grästorpsområdet riskerar att försämras betydligt med ökat 

buller. 
• Vi är mycket oroliga för det buller som kommer att uppstå från trafiken till och från 

ett nytt område, då vår fastighet kommer nära det. 
• Dessutom finns stor oro för säkerheten för barnen i området då nuvarande gångväg är 

skolväg för Grästorpsskolan och skolorna på Råslätt. 
• Idag finns en allé utmed gångvägen som planterades 1998 och det var Weine Modigh 

på Tekniska kontoret som var ansvarig för detta. Träden har hunnit växa till sig 
ordentligt och är idag mycket imponerande. Det har bl.a. inneburit ett rikare fågelliv 
och träden skuggar våra tomter på ett naturskönt sätt vid intensivt solsken. Det skulle 
kännas fel rent miljömässigt om denna allé försvinner på grund av en byggnation.  

• Björkarna som är planterade, utgör en allé enligt 1: a punkten i bilaga 1 till 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Då dessa 
björkar därmed åtnjuter skydd, bör de inte plockas ner. 

• Det skulle bli en insyn till vår fastighet som inte finns idag, vilket vi skulle känna 
mycket besvärande. 

• En bebyggelse riskerar att ge onaturlig skugga av vår fastighet med tomt. 
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• Om det ändå, till stor besvikelse, beslutas om byggnation mellan Norra och Södra 
Grästorp, så bör det bli en byggnation av småhus. Flervåningshus skulle rasera en fin 
boendemiljö för många boende på Grästorp. 

• Framför allt är vi oroliga för en värdeminskning av vår fastighet och det är inte 
särskilt upplyftande. 

• Vi förlorar den gröna lunga som idag finns precis utanför vår tomt. 
• Miljömässigt minskar antalet grönytor vid ett bebyggande, vilket kommunen påstår 

att man vill undvika. 
• Ringarna beskrivs som ett mycket barnvänligt område med stor tillgång till grönytor 

och skogsområden. I och med en byggnation begränsas barnens möjlighet till rörelse 
i området och lekområden minskar. Enligt vad som står i kommunens Plan 1, så vill 
man främja gröna ytor och barns möjligheter till lek och rörelse. Känns 
kontraproduktivt! 
 

I sammanhanget vill vi också påpeka det dåliga i, att även skövla skogsområdet som också 
planeras i en ändring av detaljplanen. 

Vi har svårt att förstå hur man, ur miljösynpunkt, ens kan fundera på att skövla ett skogsområde 
som är ett starkt kännetecken för Grästorp med Grankullens Förskola i andra änden av 
skogsområdet som kallas Lillskogen. Enligt karta benämns skogen Grästorp Park. 

Det kan inte vara roligt att förklara för barnen i området, att Jönköpings kommun tänker skövla 
skogen som också används som ett fint lekområde. 

Var finns det gröna miljötänket och bra miljö för barnen i en sådan detaljplan? 

Sammantaget har vi lite svårt att se hur tanken på en hållbar kommundel med flera grönytor och 
områden för barn att leka och utvecklas i, går ihop med planen på att bebygga grönytan mellan 
Norra och Södra Grästorp samt skövla skogsområdet Lillskogen. 

Vi, 2 personer motsätter oss alltså en byggnation som gränsar till vår fastighet, då vi är oroliga 
för en försämring av vår boendekvalitet och en värdeminskning av vår fastighet. 

Vi motsätter oss även en skövling av skogsområdet som kallas Lillskogen. 

I och med denna skrivning tar vi för givet att vi får en återkoppling i rimlig tid. 

 

 

 

2021-4588 
Det finns flera argument till att behålla de grönstråk som skiljer norra och södra Grästorp åt och 
varför jag och många av oss i området motsätter oss en förtätning, objekt -ID 3637 i den gröna 
korridor med gångväg och allé. Ringarna har ett kulturhistoriskt värde och tanken bakom 
miljonprogrammen var att erbjuda sunda, rymliga och välplanerade bostäder till en rimlig 
kostnad med närhet till grönområden. Vi vet att grönskan har positiva värden för det sociala 
livet, liksom det har estetiska, ekologiska och kulturhistoriska värden. En tätare bebyggelse 
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hade drastiskt minskat tillgången till detta och därmed sänkt bostadskvaliten, inte minst för våra 
barn som både via skola/förskola och den fria leken spenderar mycket tid i det som kallas för 
”lille-skogen”. Personligen flyttade jag tillbaka till Jönköping från en storstad för att just ha nära 
tillgång till naturen och kunna låta våra barn leka fritt i området. Jag hoppas att man omvärderar 
planerna då dessa skulle innebära en klar försämring av vårt område med ökad biltrafik, ökat 
slitage på befintlig ”storskog” med elljusspår som redan är påverkad utifrån utbyggnaden av 
Hovslätts ängar samt färre naturupplevelser för stora som små 

 

2021-4360 
Vi motsätter oss en eventuell planering för förtätning genom byggnation på grönytan mellan 
Brushanevägen och Södra Grästorp. En sådan skulle på ett mycket negativt sätt påverka vår 
boendemiljö och sänka våra fastigheters värde. Den relativa täthet som bebyggelsen en gång 
planerades för skulle i händelse av ytterligare byggnation ta bort en väsentlig del av de 
rekreationsmöjligheter som idag finns och undanröja trygga lekområden för alla de barn som 
bor på området 

 

2021-4327 
Vi motsätter oss förtätningen med objekt-ID 3637 i den gröna korridor med gångväg och 
björkallé som skapats mellan Norra och Södra Grästorp. Båda dessa bostadsområden är mycket 
tätt bebyggda, med små tomter och tätt mellan husen. För att få en god boendemiljö skapades 
därför grönstråk inom och mellan områdena. Ingrepp i dessa grönområden skulle väsentligt 
påverka boendekvaliteten, minska attraktiviteten och sänka fastighetsvärden. Det finns all 
anledning att se hela Grästorp som ett väl planerat område där inga senare ingrepp kan 
accepteras 

 

2021-4302 
Den mycket täta bebyggelsen på Norra och Södra Grästorp förutsätter de grönstråk som 
skapades då områdena byggdes. Jag motsätter mig därför en förtätning, objekt-ID 3637, i den 
gröna korridor med gångväg och allé som skiljer Norra och Södra Grästorp, då en sådan 
avsevärt skulle sänka boendekvaliteten och därmed fastighetsvärdet. Jag motsätter mig en 
bebyggelse av Grästorpsparken, objekt-ID 870. Detta avskilda skogsparti används av områdets 
barn som en säker och lättillgänglig ”kojbyggarzon” vilket ger dem en värdefull kontakt med 
naturen. 

. 

2021-4281 
Jag motsätter mig en bebyggelse av Grästorpsparken, objekt-ID 870. Detta avskilda skogsparti 
används av områdets barn som en säker och lättillgänglig ”kojbyggarzon” vilket ger dem en 
värdefull kontakt med naturen 
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2021-4280 
Angående Objekt ID 3637 och 870: Grästorpsområdet är ur trafiksynpunkt ett synnerligen 
barnvänligt område. På kvartersgatorna är det ingen genomfartstrafik. Skolor, förskolor, fritids 
och Hovslätts idrottsplats kan nås via gång- och cykelvägar utan att man behöver korsa bilväg. 
Om de två ovan nämnda områdena ska bebyggas torde det krävas att det dras en ny bilväg in i 
området, vilket avsevärt skulle försämra trafikmiljön och trafiksäkerheten främst för de många 
barn och ungdomar som bor i området. Husen på norra och södra Grästorp ligger tätt och har 
mycket små tomter. Därför är de grönytor och skogspartier som bevarades redan när området 
byggdes fortfarande lika viktiga. En nybyggnation och förtätning av området skulle påtagligt 
minska dessa gröna lungor. Av ovanstående skäl motsätter vi oss nybyggnation enligt 
kommunens planer 

Vid en eventuell detaljplaneläggning kommer trafiksituationen att utredas ytterligare. 

2021-2766 
tycker det är riktigt dumt att bygga på grästorp, att förstöra ett område där barnen kan röra sig 
fritt utan att behöva tänka på bilar när de ska till och från skolan, att bygga så man släpper in 
trafik på ett sånt lugnt o säkert ställe är inte bra! är man bosatt i grästorp/södra grästorp kan man 
gå en skolgång från förskola till nionde klass utan att korsa en väg och stöta på bilar. vore helt 
idiotiskt att bygga på dessa områden mellan ringarna och grankullens fsk, det medför bara 
onödiga risker 

 

Brushanevägens samfällighetsförening 
Norra och Södra Grästorp är båda kompakt bebyggda områden: små tomter och nära mellan 
husen. En förutsättning för trivsel i denna slutna boendeform är de små grönområden som delar 
upp bebyggelsen och ger livsrum. Inte minst korridoren mellan Norra och Södra Grästorp – 
objekt-ID 3637 – med sin gångväg och björkallé är en sådan livgivande oas. En bebyggelse i 
denna skulle väsentligt försämra boendekvaliteten i området och därigenom sänka värdet på 
fastigheterna. Vi avstyrker alla ingrepp i de grönområden som en gång skapades som en 
förutsättning för dagens slutna bebyggelse. Skogsområdet Grästorpsparken mellan kvarteret 
Innehållet och skolan – objekt-ID 870 – är en uppskattad ”kojbyggarzon” för barnen, både i 
bostadsområdet och på skolan/förskolan. Till skillnad från skogsområdet söder därom, som med 
barnaögon är ”oändligt”, är detta en skog som medger lek och upptåg under säkra former. En 
bebyggelse av denna skogsdunge skulle allvarligt begränsa barnens nära kontakt med naturen. 

 

Kommunens kommentarer: Bebyggelsen i Grästorp är ett fint exempel på 70-
talsbebyggelse. Den föreslagna förtätningen planeras dock så att grönområdena närmast 
ringarna förblir intakta och ingen biltrafik tillkommer inom det området. Områdets 
karaktär med små privata tomter kopplade till grönområden kommer att bevaras. 
Upplevelsen av bebyggelsen kommer därmed bara påverkas till en mindre del. I samband 
med eventuell detaljplaneläggning görs också avvägningar av vilka anpassningar som 
behövs till befintlig bebyggelse.  

Grästorp har i jämförelse med andra områden en relativt god tillgång till grönt med både 
grönt på kvartersmak och på allmänplats. Grönområdet mellan södra och norra 
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Grästorp är utpekat för förtätning redan i nuvarande översiktsplan. Utbyggnadsstrategin 
pekar dock ut ett större område för ny bebyggelse. Ett grönt stråk planeras igenom 
området så att tillgängligheten till skogsområdet söder om blir god. Även objekt 3637 är 
utpekat för förtätning redan i nuvarande översiktsplan. I samband med 
detaljplaneläggning får ställning tas i vilken mån alléträden kan sparas och en eventuell 
prövning enligt reglerna om biotopskydd göras.  

Grönområden har en stor betydelse både som lekmiljö och för ekosystemtjänster och vi 
delar uppfattningen att det är viktigt med en strategi för grönområde så att tillgången i 
staden blir tillräcklig. I stadsplaneringen handlar det dock hela tiden om att väga många 
intressen mot varandra så att helheten blir så bra som möjligt. Syftet med detta område 
är bland annat att koppla samman Grästorp med Hovslätt på ett tydligare sätt.  

I samband med eventuell detaljplaneläggning kommer frågor som trafiksituationen, 
byggtrafik, eventuell skuggning och annan påverkan på befintlig bebyggelse (påverkan är 
beroende av den nya bebyggelsens utformning) att utredas. Vid detaljplaneläggning 
kommer även möjlighet finnas från berörda fastighetsägare att komma med synpunkter.  

 

Gamla Råslätt 
Kommunens kommentarer är samlade sist i avsnittet om Gamla Råslätt efter alla 
synpunkter. 
 

2021-4361 
Även fast planen kanske inte berör oss idag så blev vi bestörta när vi såg den. Det handlar 
kanske inte om oss utan om framtida generationer.  

• På Gamla Råslätt finns i nuläget inga grönytor förutom de runt om området. Byggs det 
enligt planen försvinner en fjärdedel av skogen/grönytorna som omger området och det 
blir Norrahammarleden/E4 som närmsta granne. Inga ytterligare möjligheter finns för 
att anlägga grönytor.  

• Jämför man antalet grönytor/skog/park med Kättilstorp är det enorm skillnad och vi har 
E4/Norrahammarleden som närmsta granne. Det är redan idag en enorm skillnad men 
byggs det enligt planen blir det ännu större skillnad men vi bor på samma avstånd från 
Jönköping centrum.  

• Många har nyligen köpt sina hus med tanke på skogen bakom tomterna. Den skyddar 
främst mot ljud med är också väldigt viktig för barnen. 

• Vi ifrågasätter varför bebyggelse är planerad på norra sidan Norrahammarleden istället 
för södra sidan. Där bor ju ingen i nuläget och större yta för bebyggelse finns.  

• Varför planeras det för vägar/cykelvägar in till Gulsparvsgatan och Grågåsgatan? Är det 
någon en kommun borde eftersträva är det återvändsgator som bidrar till en lugn miljö 
där människor vill bo med sina barn. Alla älskar landhockey och det borde få finnas 
kvar.  
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• Prio för kommunen måste vara att förflytta E4an. Det kommer möjliggöra för 
bebyggelse på enormt värdefulla och vackra platser.  

• Att se skogskyrkogården som ett grönområde är felaktigt. Där leker inte barnen på 
samma sätt som i en skog/park. Kyrkogårdar är ingen plats för spontanlek.  

2021-2472 
Detta gäller objekt id 3395 och 3405 som ingår i planen för få Jönköping att växa till 2050. 
Gamla råslätt.  

 
Vet ni hur det blir med området vid objekt id 3405? Kommer fjärrvärmen att läggas i skogen 
eller i vägen?  

Har ni någon återställningsplan på detta? Som sagt vi är många upprörda i området då det tas 
bort alldeles för mycket träd, bullernivån har ökat och motorvägen mycket mer synlig. 

2021- 4584 
bor på grenadjärgatan xx. 
 
Har sett att ni funderar på att utveckla vårt område i framtiden med hus och nya vägar. Undrar 
lite då hur ni har tänkt lösa bullret från motorvägen om ni bygger hus i närheten blir det 
bullerplank man bygger då? 

2021-4612 2 pers boende på Svangatan 
Vi köpte huset mycket tack vare läget och ”skogen” på baksidan. Här har vi till och med plockat 
blåbär och lingon. Den har även ett rikt fågelliv. Skogskullen är också en ljudbarriär mot all den 
trafik som vi är omringad av, stora vägar med tung trafik och framför allt mycket trafik. Tyvärr 
tar den väl inte så mycket av ljudet som man hade önskat, men den betyder mycket för oss. Vi 
har precis investerat i ett uterum som är vänt mot "skogen". Det var mycket prat på mötet om 
hur viktigt det var med grönområden. Detta rimmar inte med planen om att ta bort den som vi 
har så nära. Husen ligger rätt trångt och det positiva med vår tomt är att det inte är någon 
fastighet på baksidan. Vi ställer oss mycket frågande till denna utbyggnad och känner att vi inte 
vill bo kvar på området om ni kommer att genomföra detta förslag. Vi tror även att detta 
kommer att sänka värdet på vårt hus.   

2021-3027 
Det är spännande att följa utvecklingen av Jönköping som kommun och stad. Mer personligt 
påverkan blir det i planerna som rör Gamla Råslätt, då vi bor där och på en fastighet som 
gränsar till Norrahammarsleden. Med anledning av det har jag några frågor. 

På plankartan finns det förslag på tre utvecklade gatustreckningar. Jag bifogar dessa i tre bilder 
(Grågåsgatan.jpg, Gulsparvsgatan.jpg och Från Ljungarum.jpg). Det är svårt att utläsa från 
kartmaterialet men är dessa, om de genomförs, tänkta att bli GC-vägar eller avsedda för 
biltrafik? 

Vidare är jag lite nyfiken på det planområde som finns i bifogad Habitat.jpg. Här har tidigare 
pratats om att det från mitten av området och västerut finns någon form av skyddsvärt 
fågelhabitat, något som hindrade ett antal tallar från gallring för några år sedan. Blir det något 
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hänsynstagande kring det när det planeras bebyggelse i den lilla biten av planområdet? Kanske 
är det rentav för liten för att ens klämma in någon form av bebyggelse på. 

2021-4604 
Vi är flera villaägare som gemensamt vill visa vårt missnöje med ev. byggnation vid våra 
tomtgränser. Vi har dock ej fått någon närmare beskrivning av vad som ska genomföras i vårt 
område Gamla Råslätt, Grågåsgatan. Dels motsätter vi oss att det skulle byggas något boende 
eller övrigt bredvid Grågåsgatan då det redan är trångt. Samtidigt som vi i dagsläget ej har så 
mycket grönområden i kvarteret vilket bidrar till att vi vill behålla det lilla som finns idag. Vi 
vill även starkt motsätta oss en väg ut mot Norrahammarleden. Vi har valt att flytta hit för en 
trevlig liten återvändsgränd i stan. Hela kvarteret och säkerheten för våra lekande barn 
försämras om vår lugna gata skulle bli en genomfart till området. Sammanfattningsvis: - Vi vill 
ej ha bebyggelse mellan Grågåsgatan och Norrahammarsleden. - Vi vill ej ha en genomfartsväg 
för bilar mellan vändplatsen utanför Grågåsgatan 12 och Norrahammarsleden. - Vi vill bevara 
de få grönområden som finns i vårt kvarter runt Grågåsgatan. 

2021-4587 
Jag har tittat på kommunens planering för Gamla Råslätt med omnejd. Idén att bebygga den 
smala remsan mellan Svangatan och Norrahammarsleden är befängd. Området är bara 50 - 75 m 
brett och utgör idag en utmärkt naturlig bullervall mot motorvägen och Norrahammarsleden. En 
byggnation här kan endast göras med en kraftig nedplaning av den befintliga åsen. Området är 
ett omtyckt strövområde för oss på Svangatan och närliggande gator. Det finns blåbär och 
kantareller att plocka och området hyser även ett bestånd av Linnea, Smålands 
landskapsblomma. 

Varför inte gå över Norrahammarsleden och koncentrera sig på de tusentals kvadratmeterna som 
idag är obebyggda i anslutning till den gamla avrättningsplatsen och vidare västerut. 

 
2021-4585 
Vi har tagit del av ert förslag om utbyggnadsstrategi etapp 1 och vi protesterar enormt mycket 
mot detta. Gamla Råslätt, som är ett fint område med lite grönområden men framförallt en 
rogivande atmosfär, är hotat. Att trycka in bostäder och vägar på de få grönområden som finns 
är en katastrof. Vi kan inte trycka in bostäder på vilka ytor som helst. Grönområdena innehåller 
mycket djur, berikande skog och är framförallt ett skydd mot E4:ans höga ljudvolymer. Skola 
och barnomsorg är fylld till bristningsgränsen. Det måste finns andra områden som är bättre 
lämpade. 

 
2021-4316 
Jag bor på xx x på Gamla Råslätt och skriver till er gällande de två områden som ni vill utveckla 
på just Gamla Råslätt 

Jag har även tidigare skickat in åsikter via formuläret på er hemsida men ej fått någon 
återkoppling till min epost. 

För att summera mina åsikter 
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Jag är oerhört positiv till att staden växer och utvecklas, det är jättekul att vårt område blir ännu 
mer centralt med tanke på att staden växer och förflyttas sakta men säkert söder ut. Dock tycker 
jag att förtätandet mellan området inte är rimligt, det pratas mycket om stadens lungor och 
grönska ska bevaras men att man vill ihop flera stadsdelar tycker jag inte alltid är rätt väg. Det 
saknas konkreta planer på hur man ska förtäta de mest centrala delarna, varför bygger man inte 
mer på höjden tex. Det kännetecknar en storstad som vi börjar närma oss. Höghushotellet känns 
helt rätt och det ger staden en riktning på vart vi är på väg. 

Om vi går vidare lite mer till det området där jag bor, det som så klart intresserar mig mest. 

markerat med nr 1 på bilden nedan, vad är tanken med området? Bostäder eller tex mataffär? 
vill någon bo 20 meter ifrån motorvägen med full exponering där? multifunktionellt område står 
det enbart att läsa. Här har man tagit ner en märkbar sträcka med skog för att först lägga ner 
fjärrvärme men nu ska den dras i gara/cykelbana istället. ej genomtänkt och synkat med 
Jönköping energi direkt men det är väl inte utanför detta arbete nu. Detta område används ju 
även flitigt av skolan och alla elever för både orientering och lek, det gäller även delvis område 
2 där man ofta ser barn motionera under skolgång.  

markerat med nr 2 på bilden, här har vi ca 20 hushåll som har direkt tomtgräns emot området. 
Vi är väldigt intresserade av att veta vad tanken är med detta området? flertalet av våra tomter 
ligger lägre höjdmässigt än själva dungen och den vall man har byggt upp för att skydda emot 
E4an, att det ska bli tex bostäder eller någon annan typ av verksamhet på denna förhållandevis 
lilla yta är jag och flertalet grannar oroliga över. Vi får mindre grönska i vårt område, det var en 
av de främsta anledningarna till att vi flyttade till området och just en sådan tomt vi har, att den 
gränsar till ett grönområde. Vi plockar bär i området, barnen leker och det finns trevliga 
promenadstråk där. Varför ta bort grönskan som ramar in vår trevliga område men samtidigt ger 
lite ljudbarriär emot E4an som bara ökar i trafik mer åren. Även de hushåll som ligger lite norr 
om vårt hus ser ju väldigt positivt på att ha kvar träden och dungen då den skyddar emot både 
ljud och ljus ifrån trafik. Självklart visste vi att vi flyttade till ett område som ligger nära vägar 
och stan men att man vill utveckla den lila skogsdunge ovanför våra hus trodde vi aldrig var en 
fråga i ärlighetens namn. det verkar även som man vill göra två nya infarter på området här? är 
det för biltrafik eller gång/cykelbanor? Om detta område bebyggs så kommer ju våra hus tappa 
markant i marknadsvärde, vi får insyn i våra hus med tanke på höjdskillnaden.  

Kort och gott, låt oss ha kvar våra få grönområden på Gamla Råslätt (vi ligger redan inkilade 
mellan alla vägar) och tillika ljudbarriärer emot E4an. 
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Kommunens kommentarer: Nya bebyggelseområden på gamla Råslätt pekas ut som 
blandad bebyggelse vilket innefattar såväl kontor och service som bostäder. På grund av 
buller och även risker kommer endast verksamheter som inte är störningskänsliga att 
kunna placeras närmast E4:an. Bebyggelsen bör utformas så att bakomliggande 
bebyggelse skärmas från buller alternativt bullerplank eller andra bullerdämpande 
åtgärder vidtas. Det är en fråga som kommer att utredas i detaljplaneskedet. Den nya 
bebyggelsen är en del i att omvandla Norrahammarleden och Värnamovägen till 
stadsgator för att koppla samman stadsdelarna Grästorp, Kättilstorp, Gamla Råslätt och 
Råslätt med varandra. Bebyggelsen ligger redan idag i direkt anslutning till 
högtrafikerad kollektivtrafik och är utpekat som ett framtida spårvagnsstråk med mycket 
goda förbindelser mot de centrala delarna och en höghastighetsstation vid Södra 
Munksjön. Utbyggnadsstrategin innebär att befolkningen i kommunen under en 30 års 
period ökar till 200 000 invånare. En sådan befolkningsökning kommer att medföra ett 
behov av utbyggnad av skola och barnomsorg i detta område såväl som i andra områden.  
 
Enligt översiktsplanens stadsbyggnadsprinciper ska gatunätet ”koppla samman områden 
genom många gena kopplingar. Gatunätet ska ha genomströmning och återvändsgator 
ska i allmänhet undvikas.” Planen redovisar inte på varje enskild gata om den ska vara 
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öppen för genomfartstrafik men där det är föreslagen ny bebyggelse utmed de aktuella 
kopplingarna måste åtminstone dessa nya fastigheter kunna nås med alla trafikslag. Ett 
motiv till att undvika återvändsgator är att bättre kunna hantera förändrade behov över 
tid. Om en koppling av någon anledning behöver öppnas upp för biltrafik finns den 
möjligheten. På samma sätt går det att hindra genomfartstrafik om de visar sig att den 
skapar ett problem.  
 
Fjärrvärmen är numera lagd i gatan. Skogsområdet 3405 föreslås bebyggas både i 
nuvarande översiktsplan och förslaget till utbyggnadsstrategi. Grönt är ett viktigt inslag i 
tätortsmiljön och de gröna värdena måste därför alltid avvägas noggrant mot andra 
värden. I Gamla Råslätt finns förutom omgivande grönytor två minder parker, dessa ska 
vara kvar även om de olyckligt nog fallit bort från plankartan. Grågåsgatan som lyfts 
bland synpunkterna uppfyller kommunens riktlinjer om 300 m till närmaste grönområde 
även efter ett genomförande av översiktsplanen. När vi beräknar avstånd till 
grönområden och tillgång till grönområden räknar vi inte Skogskyrkogården som ett 
grönområde. Även om kyrkogårdar är en viktig del i stadens grönstruktur så fyller den 
inte samma funktion som en park eller en skog bland annat när det gäller möjligheter till 
lek. När det gäller kartan till utbyggnadsstrategin följer den dock en standard som 
Boverket tagit fram i syfte att Sveriges kommuner ska göra sina översiktsplanekartor på 
ett likartat vis. Enligt Boverkets standard hör kyrkogårdar till kategorin parker och 
grönområden.  
 
Det finns ett mindre område med tallar som utgör en nyckelbiotop. I åtminstone en av 
tallarna finns tydliga spår av reliktbock. Hänsyn till mindre naturvårdsobjekt ska ske i 
det efterföljande detaljplanearbetet. Kartan uppdateras med information om att det finns 
en nyckelbiotop i området. 
 
Bland synpunkterna har kommit ett förslag om att istället bygga på andra sidan 
Norrahammarleden.  Området på andra sidan Norrahammarleden har precis som 
området vid Svangatan betydelse som närrekreationsområde. I området finns även andra 
värden som en gravhög från bronsåldern och i anslutning till Lillån höga naturvärden. 
 
 

.  
 
 
 

Hedenstorp 
2021-3721 
Tänk om vad gäller verksamhetsområde norr om väg 673 (Åsenvägen). Idag bor det ca 100 
personer i detta område och det är även ett populärt område för motion för invånarna på Dalvik, 
Hisingstorp, Samset mm. Låt marken norr om väg 673 vara av naturkaraktär och knyt ihop dom 
västra bostadsområdena (Samset, Hisingstorp, Dalvik mm) med den fina naturen västerut och 
Axamo bad och motionsområde. Idag finns Hulukvarn Arena som är ett nav för jakt- och 
friluftsintresserade människor i området, om marken norr om väg 673 måste exploateras bör det 
vara i samma "inriktning" som Hulukvarn Arena. Mitt förslag är att bygga en ny anläggning för 
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Hästsport i området. Riv Klämmestorps ridanläggnig och bygg bostäder på den ytan istället och 
bygg upp en ny modern anläggning för hästsport i området norr om väg 673. En sån användning 
av området hade inte heller haft någon negativ effekt för områdena i närheten. Marken där 
Klämmestorps ridanläggning ligger idag hade samtidigt varit utmärkt för bostadsändamål då 
den ligger i anslutning till några av kommunens idag populäraste bostadsområden 

 

2021-4323 
Dåligt med digitalt samråd! Ta bort v 204 ur öp och utveckla området för kommande 
generationer som en grön oas! Samset , mariebo växer och området har allt för dessa att erbjuda 
mer än ett par fåtal industri byggnader! Väg 4,5 ha industri ca 7 ha för att göra väg till nor västra 
sidan där väg istället kan anlöpa åsenvögen och få kontakt till navet hedenstorpsrondellen. 

2021-4367 
Stryk område objekt id 5376! Våra fastigheter är återigen inlagda och utpekade som lämpligt 
industriområde. Ni går ut med att ni inte ska bebygga mer jordbruksmark och bevara de gröna 
stråken runt Jönköping , ni gör ju precis tvärtemot vad ni säger under samrådet 

2021-4324 (Boende Åsen) 
Jag står fast vid mina tidigare åsikter och ber er tänka om och göra rätt. I sju (7!) år har vi levt i 
ovisshet och oro, men även en stor förhoppning om att låta vårt område vara kvar med sin skog 
och all åkermark. Det finns bättre, mer rimlig mark att bebygga för industrier. Om ni bara visste 
hur många människor som använder den lilla samfällighetsvägen och skogen som 
rekreationsområden! Jordbruksmarken behövs! Med tanke på allt vi boende blivit utsatta för 
under denna tiden i form av hot så borde vi få leva i fred och frid i vårt område resten av livet 
utan någon mer bebyggelse alls.. 

2021-4325 
Varför bygga på några ynka kvadrat meter. När det finns tusentals väster om flygplatsen. Är det 
bara för att Hegestrand ska få sitt bygglov? Nya vägar mm. 

2021-4586 
Ni skriver att ni ska bevara åkermark och att närhet till naturområden. Då förstår jag inte varför 
ni förstör det fina området väster om vattenledningsparken, det som kallas Hedenstorp - Axamo. 
På helgerna brukar jag och mina barn ta oss dit och njuta av att gå i skogen där. Om några år då 
Jönköping vuxit ytterligare så kommer det området behövas bättre till bostäder... absolut inte 
industrier. Industrier ska förläggas en bra bit från staden och inte inverka på att staden växer 
med bostäder med naturområden. Jag tycker att ni tänker fel. Har en sista fråga. Hur går det med 
Hegestrands bygglov. Byggde inte han utan bygglov och på strandskyddat område. 

 

2021-4326 
Ta bort v 204 ur öp att bygga 4,5 ha väg för några ynka industrier på ca 7ha rimmar dåligt! För 
att förse nordvästra delens 15 ha med väg! En väg som går bygga ner till Åsenvägen och få 
kontakt med navet Hedenstorps rondellen 
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2021-4328 
Vi brukar vara i den härliga skogen i v204 hulukvarn och önskar så att den skogen får vara kvar! 

Kommunens kommentarer: Området är utpekat i nuvarande översiktsplan från 2016 
som industriområde för delar av området pågår detaljplanläggning. Den exakta 
markanvändningen av området får avgöras i detaljplaneprocessen. Detaljplanen för 
Hedestorp-Skogslund omfattar 21 hektar kvartersmark för industri-, verksamhets-, 
kontors- eller besöksändamål, det är ett relativt stort område. Området är beläget 
mittemot befintligt verksamhetsområde och med RV 47 som en naturlig avgränsning mot 
bebyggelse. Området har en mycket god lokalisering sett ur en logistisksynvinkel. 
Området erbjuder i dag möjligheter till fysisk aktivitet och mentalt välbefinnande i en 
variationsrik skog med fågelliv, bär och svamp. Förändringen blir stor men mildras av de 
gröna stråk som i detaljplanearbetet föreslås i planområdet. Kommunen ser ingen 
konflikt med framtida utbyggnadsmöjligheter av staden. Utbyggnadsstrategin omfattar 
tiden fram till 2050 och hur utvecklingen av bostadsområden och verksamhetsområden 
ska se ut fram till dess. Utbyggnadsstrategin innebär inte någon utbyggnad av bostäder 
mot Hedenstorp.  
 
Väster om flygplatsen ligger Dumme mosse som är naturreservat och Natura 2000 
område och det området är därför inte aktuellt för exploatering. 
 
Angående det digitala samrådet. För en del kommuninvånare underlättar ett digitalt 
samråd i jämförelse med ett fysiskt, men vi är medvetna om att det inte är så för alla. I 
detta fall var det dock främst pandemin som gjorde att vi valde att ha samrådet digitalt.  

 

Flahult/Målön 
 
Kommunens kommentarer är samlade sist i avsnittet Flahult/Målön. 
 

2021-4290 
Det är bra att kommunen beslutat att inte bygga på åkermark. Men att bygga på skogsmark är 
dåligt ur andra perspektiv, jag tänker främst på oss som bor intill skog som ska exploateras. Vi 
förlorar värdefulla rekreationsområden, som är viktigt för folkhälsan och så klart för den 
biologiska mångfalden i staden. Våra nära rekreationsområden är mycket betydelsefulla och jag 
skulle vilja se en kost-nytto analys som faktiskt sätter en kostnad för vad det innebär att ta bort 
dessa områden. Vi har ju sett nu i pandemi-tider hur viktiga våra rekreationsområden är och att 
det blivit trångt och även slitage i våra naturreservat. Tas de statsnära rekreationsområdena bort 
blir vi fler som behöver ta bilen till ett naturreservaten. Jag bor i Norrahammar och berörs av 
planerna för Målö ängar. Antalet bostäder som planeras på de stora ytorna är ganska få. 
Kostnaderna och klimatpåverkan som det innebär att exploatera området kan det verkligen väga 
tyngre än allt det som går förlorat? Jag kommer att utveckla detta mer i en separat skrivning i 
samrådet för Målö ängar. Jag vill dock redan här lyfta fram att jag är ganska säker på att det 
finns områden i redan bebyggda områden som skulle kunna förtätas. Jag tänker att det inte bara 
gäller för Norrahammar. Jag bor på Kolaregatan, en gata med ganska få och gamla hus. Vissa 
tomter är väldigt stora, vissa har med gamla och fallfärdiga hus och det finns även obebyggda 
tomter. På en parallell gata, Örnabergsvägen, finns småskalig industri och stora områden som 

https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/planarbetestadsplaneringochutveckling/detaljplanering/detaljplanerunderarbete/detaljplanfordelavhedenstorp12och14skogslund.4.2b883c071776204f49777bc.html
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knappat nyttjas. Med ganska små medel skulle det troligen gå att förnya och förtäta bebyggelsen 
här. Det är många äldre som bor här som inte flyttar för att det inte finns lägenheter. Erbjud dem 
nya lägenheter och köp in tomter, planera smartare och bygg fler hus på dessa tomter. Om vi ska 
kunna leva mer hållbart och klara klimatkrisen kan vi inte fortsätta att planera för enskilda villor 
- det finns villor, det är bara att kostnader att bo i villa är så låg i jämförelse med att bo i 
lägenhet eller kedjehus/radhus så att många personer väljer att bo kvar trots att de har alldeles 
för stort hus. Det är här vi behöver en förändring, fler behöver bo i en bostad anpassad efter sina 
behov. Bygg fler mindre hus och lägenheter med möjlighet att ha trädgård/odling nära, det tror 
jag kan locka fler att flytta från sina villor och då kan vi bevara vår tätortsnära skog 

 
2021-4245 
Se över trafiksituationen på Tahevägen! Mycket tung trafik redan nu och Målöutbyggnaden 
kommer att förvärra situationen. I nuläget saknas det också övergångsställen på en lång, 
tättbebyggd sträcka av Tahevägen 

2021-4532 
Yttrande utbyggnadsstrategi Flahultsskogen och Målö ängar  

Skogen mellan Flahult och Målön är ett fantastiskt ströv- och rekreationsområde med en härlig 
blandning av naturstigar och anlagda, välskötta motionsspår. Området är unikt i kommunen 
såtillvida att det erbjuder just en mångfald av stråk som passar till friluftsliv för alla och för 
många olika typer av motion. Det används av skola, förskola och föreningar och är ett område 
som lockar till lek och upptäckarlusta för barnen som bor här. Det är heller inte särskilt kuperat 
och blir på så sätt tillgängligt även för personer som har svårt att ta sig fram i annan terräng. 
Under pandemin har antalet motionärer ökat i området och många av dessa kommer från andra 
delar av kommunen. Det tycker jag visar på områdets värde som motions- och rekreationsyta. 
Området är dessutom väldigt rikt på bärmark. I synnerhet blåbär men även lingon. Det är ganska 
unikt i tätbebyggda områden att ha några få minuters promenad till blåbärsskogen. Många 
barnfamiljer brukar vara där och plocka bär när det är säsong. Skogen mellan Flahult och Målön 
har de senaste 20 åren reducerats till nästan hälften av vad den var när jag flyttade till 
Norrahammar 1995. Främst p g a bygge av industrier men även bostäder. Om kommunens 
förslag på att bygga 600 bostäder där går igenom så kommer skogens värde som 
rekreationsområde helt att försvinna och motionsspåren kommer att reduceras till några anlagda 
stigar inklämda mellan kalhyggen, ungskog och industribyggnader. Inte mycket naturupplevelse 
med andra ord. Kommunens förslag lämnar enligt plankartan för utbyggnadsstarategin inget 
kvar av området som går att använda för motion och friluftsliv. De så kallade “gröna stråk” som 
nämns är av ringa betydelse för friluftsaktiviteter. Senast 2019 fastslog Jönköpings kommun att 
området ansågs viktigt som grönområde tack vare att det består av ett längre sammanhängande 
område med många olika typer av stigar bland annat. Målsättningen kommunen hade då var att 
området skulle användas till: “Friluftsområde i variationsrik natur och vatten för motion, 
friluftsliv, lek samt skolans verksamhet. Välvårdade kulturhistoriska spår i äldre byggnader. 
Rent vatten och fria vandringsvägar i ån.” Två år senare gäller detta inte längre. Ett märkligt 
resonemang från kommunens sida kan tyckas. Särskilt med tanke på att samhället i stort det 
senaste året, på grund av pandemin, har insett värdet av motion och mental avlastning för 
invånarna. Jag förstår att det behöver byggas bostäder i kommunen. Men det måste göras på ett 
hållbart sätt såväl med tanke på naturen som med tanke på oss som redan bor i närheten av 
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området. För oss som bor i Norrahammar och Taberg är detta ett viktigt strövområde som 
snarare ska användas för att locka folk att vilja flytta till Tabergsådalen än som byggmark. En 
viss bebyggelse tål området naturligtvis. Men till största delen bör området få fungera som 
rekreationsområde för invånarna i kommunen. Att bo i Tabersgsådalen i framtiden måste 
innebära att det finns något mervärde än bara boende. Skog och rekreationsområden är något 
som lockar folk att bo här. Annars finns risken att den här delen av kommunen endast blir en 
sovstad. Satsa snarare på att bebygga bruksområdet i Norrahammar, de ängar som ligger i träda 
sedan många år uppe på Flahult samt den del av Målön som kommunen vill göra industriområde 
av. Och om det är förtätning kommunen är ute efter så är det på tiden att man satsar på att 
förtäta alla industriområden som vuxit fram de senaste åren och lämnar planerade industritomter 
för bostadsbyggen. 

2021-4533 
Jag har synpunkter angående planerna på att bebygga skogsområdet vid Flahult och Målön. 
Området är ett sammanhängande rekreationsområde som används för många olika syften.Här 
kan man promenera, springa, cykla och åka skidor. Skog är en dokumenterad källa till 
välmående. Många, speciellt barnfamiljer, plockar blåbär och lingon på promenadavstånd från 
hemmet. Vilken livskvalitet! Ett smalt stråk av grönområde inklämt mellan bostäder och 
industrier är inget alternativ. Att inskränka så radikalt som förslaget säger vore en katastrof för 
området och för oss som bor i Tabersådalen. Ytterligare en aspekt är vatten. Vi har med jämna 
mellanrum problem med vatten som rinner ner från Flahultsområdet. Översvämningar är inte 
ovanliga i Norrahammar och nu varnar man för att området beräknas vara hårt utsatt i framtiden. 
Skogen i området binder vatten och måste få fortsätta att göra det. Jag förstår att det måste 
byggas bostäder men det får inte ske på så stor bekostnad av naturvärden. 

Kommunens kommentarer: Utbyggnadsstrategin bygger till en relativt stor del på 
förtätning och omvandling. För att kunna erbjuda olika typer av boendemöjligheter kan 
dock inte strategin inskränka sig till enbart förtätning utan det krävs en blandning av 
olika strategier. För nya bostäder närmast Flahult finns ett givet planbesked, området 
ska utredas genom detaljplan. För Bostäder och verksamheter vid Målön finns ett 
planprogram. Planprogrammet har utformats översiktligt så att flertalet befintliga 
naturvärden och vissa stråk och platser för löpning, promenader och grillning ska kunna 
finnas kvar. I planprogrammet för Målön har ytor för dagvattenhantering avsatts i 
enlighet med rekommendationer i den översiktliga dagvattenutredningen samt 
rekommendationer från Tekniska kontorets va-avdelning och kommunens 
dagvattensamordnare. Dagvattenanläggningarna ska studeras vidare i detaljplanearbetet 
så att området nedströms inte tillförs mer dagvatten än i dagsläget. Planprogrammet har 
utformats bland annat för att inte belasta Tahevägen mer än nödvändigt i dess sydvästra 
del där bostäder finns och planeras. Istället leds den tunga trafiken mot nordost och på 
längre sikt via den planerade nya matargatan genom Målön över järnvägen och ner mot 
trafikplats Hyltena. I samband med planprogrammet har ett programsamråd genomförts 
med syfte att inhämta synpunkter och idéer från bland annat närboende på vad som kan 
förbättras i planprogrammet innan det godkänns av stadsbyggnadsnämnden. I kommande 
detaljplanearbete kan ytterligare anpassningar och justeringar göras så att de befintliga 
värden man vill bevara ges rimliga förutsättningar att fungera på längre sikt. 
Kommunens målsättning är fortfarande att hålla samman de gröna stråken även om 
dessa naggas i kanten av förslagen.  

https://www.jonkoping.se/trafikstadsplanering/planarbeteochsamhallsbyggnad/detaljplanering/planprogramunderarbete/planprogramformaloangarochmalon.4.7ba3615f16d866b2a36117a2.html
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Kommunen arbetar även med en omvandling av bruksområdet i Norrahammar och flera 
andra områden. När det gäller industriområdena så har Jönköping en stor andel 
verksamheter som är ytkrävande. Därför behövs stora ytor för industrändamål. 

Klockarpsleden 

Kommunens kommentarer återfinns samlat för alla synpunkter sist i avsnittet 
om Klockarpsleden. 

2021-3812 
Angående Utbyggnadsstrategi 200.000 vill jag betona vikten av att planera för cykelleder. Idag 
har vi en bra cykelled längs Klocksarpsvägen ner mot Mariebo vilken kommer att försvinna till 
förmån för bebyggelse om jag tolkar kartan rätt. Cykeltrafiken kommer att öka framöver och det 
är viktigt för hälsa och miljö att många väljer cykel framför bil och då behöver infrastrukturen 
hänga med. Noterar också att det finns med i planen att ev. bebygga den lilla åkern som ligger 
mellan Övre och nedre Sveahäll. Som många vet kommer det i framtiden att bli brist på 
åkermark och då kan även mindre åkerplättar bli värdefulla. Dessa ytor med skog och åker i 
samhällen har också stor påverkan på det psykiska välbefinnandet. Låt därför åkermarken finnas 
kvar som åker och satsa på goda cykelleder i framtidens Jönköping, det tror jag vi alla vinner 
på. 

2021-3656 
Jag vill lämna in synpunkter till ändrad detaljplan för objekt ID: 1544 (åkern mellan 
Runnavägen och Bosshagsgatan). Jag, med flera på Runnavägen, motsätter oss för ändrad 
detaljplan för åkern. Det är otroligt viktigt med gröna områden och luft mellan husen. Man kan 
inte hålla på och bygga hus allt för tätt. Vissa områden måste man helt enkelt få låta dom vara 
som de är. Detta är även en åkermark och enligt nya regler får man ju inte ens bygga på 
åkermark. Det finns mycket obebyggd mark runt omkring området, så varför bygger man inte 
där det inte finns tidigare bebyggelse istället för att trycka in ett bostadsområde mellan två 
områden. Åkern med objekt 1544 är ju inte ens speciellt stor. Man promotar köpare att flytta 
upp hit för att det är nära stan, men med landetkänsla och nära natur. Nära natur kommer ju 
försvinna om bebyggelserna blir allt för tätt. Det finns en skog precis intill åkern där förskolan 
har byggt en koja för att vara ute i skogen och leka. Är det inte väldigt viktigt att barn kan 
fortsätta vara ute i naturen? Om objekt 1544 kommer upp i detaljplan kommer överklagan ske 

2021-4363 Runna vägens samfällighet 
Vi vill lämna in synpunkter till ändrad detaljplan för objekt ID: 1544 (åkern mellan Runnavägen 
och Bosshagsgatan samt befintliga cykelvägar). Ta inte bort våra gröna områden! Grönområden 
så som åkerplätten behövs för att minska effekter av urbana värmeöar! I översiktsplanen måste 
ni ta hänsyn till den biologiska mångfalden minska inte våra gröna områden utan låt grönt vara 
grönt mellan stadsdelarna! Dessa gröna områden längsmed cykelvägarna som vätter runt 
åkerplätten och vidare mot stan är nödvändiga samtidigt som åkerplätten och den närliggande 
lilla skogen används av förskoleelever och skolbarn dagligen både avseende utbildning och 
fritid. Var ska dessa cykelleder läggas om isåfall? Området är dessutom en samlingsplats 
inklusive grillplats som används av flera familjer i området. Förtätning – packa inte ihop oss 
som sillar. Redan idag bildas köer mellan stan och Samset/Dalvik, detta kan inte fortsätta och 
man måste sitta i köer ofta både ner och upp. Förbindelserna klarar inte som det ser ut 
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nuvarande hushåll per idag, Köer varje dag! Vi som bor här drar oss redan idag från att åka ner 
till stan till följd av detta. Köbildning sker vid flera tillfällen per dag, hur blir detta om 
förtätningen ökar? Brist på åkermark eller ens grönområden i alla dessa områden, då kan även 
mindre åkerplättar bli värdefulla i framtiden vilket de redan är idag och ännu mer med 
klimatförändringar! Dessa grönområden har en positiv effekt på det mentala/psykiska 
välbefinnandet så ta inte bort de som nu finns! Satsa och förstärk istället närliggande orter så 
som Tenhult, Bankeryd, Habo mm. Förstärk och satsa på dessa orter istället som dessutom har 
bra tågförbindelser, dessa centrum behöver livas upp! Om objekt 1544 kommer upp i detaljplan 
kommer överklagan ske. 

 

2021-4369, 2021-4581 och 2021-4590 54 boende på Blåbärsvägen, Sveningshagen, 
Lönejorden, Soops väg, Trökhagen 

Det är med stor förvåning vi tar del av kommunens förslag till utbyggnadsstrategi för 200 000 
invånare och dess förslag att bygga sammanhängande bostäder på det smala grönområdet 
mellan Lönejorden i väster och Blåbärsvägen i öster (gulmarkerat område mot mitten av bilden 
nedan; härefter kallat "allmänningen"). Att peka ut detta område för bostadsutveckling är 
uppenbart olämpligt, av en rad skäl som utvecklas nedan. 
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Allmänningen är ett viktigt grönområde 

Förslaget står i bjärt kontrast till kommunens övergripande målsättning att värna befintliga 
grönområden, vilket också varit allmänt uttryckt uppfattning i den medborgardialog som 
genomförts. Vi citerar från kommunens egen sammanfattning av dialogen: "Grönska är den 
enskilda kategorin som har fått flest kommentarer och utgör nästan en fjärdedel av alla ämnen 
som framkommit under medborgardialogen. Kommentarerna handlar främst om att bevara och 
skapa mer grönska när Jönköping växer. Här är det främst bevarande av grönska som betonats 
och det finns därför en koppling till den del av medborgardialogen där det gick att peka ut 
platser som ansågs vara bra som de är."'_  

Vidare utdrag ur Vision 2030 "Barnens spontana lek i grönområden ska uppmuntras. Äldre träd 
är viktiga inslag i alla grönområden, såväl naturområden som parker. Överlag bör 
stabilaträdslag gynnas, exempelvis ek, tall och alm. Genomgångsparker och gröna korridorer 
för människor ska värnas för att underlätta för människor att förflytta sig i avstressande miljöer, 
på väg till jobb och skola eller andra aktiviteter. Gröna korridorer som leder till grönområden 
kan ge känslan av att grönområdet är större än vad det egentligen är. Utformningen av gröna 
korridorer bör vara genomtänkt, så att det inte bara blir baksidan av stadsbebyggelsen. Det är 
viktigt att utforma trygga miljöer utmed gångstråk." 2  
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I kommunens grönstrukturplan från 2019 står att läsa att tätorterna har ett rikt växt- och djurliv 
och att detta skapas genom en sammanhängande grön och blå struktur, naturvärden och växt- 
och djurlivet bevaras, förstärks och utvecklas. 3 Bland strategierna för att uppnå kommunens 
mål nämns först att de gröna stråken ska stärkas. Vidare skriver kommunen i grönstrukturplanen 
att ett grönområde ska bedömas som särskilt värdefullt bl.a. om det stärker svaga länkar i ett 
grönt stråk. Allmänningen är uppenbarligen en sådan länk - den enda - som förbinder 
grönområdet längs Dunkehallaån med både Stadsparken och grönområdet ner mot 
Klockarpsleden. Området har också stora naturvärden, med eklundar och berg i dagen och rik 
flora. Det har stor betydelse för de närboendes rekreation. Detta är alltså ett grönområde som i 
enlighet med i kommunens målsättningar måste bevaras och kan utvecklas - inte exploateras för 
ett fåtal bostäder.  

Alhnänningen är ett viktigt område för kommunikation och rekreation  
På dagarna rör sig många barn och vuxna längs Lönejorden och på allmänningen. Barn leker 
här. Vuxna går på allmänningen och gatan på väg till eller från busshållplatsen på 
Prostkvarnsgatan eller Dalvik. Barn går till och från skola och förskola, Mariebovallen och 
Stadsparken. Hundar rastas. Förskoleklasser går längs gatan och på allmänningen. Det finns tre 
förskolor i närområdet (varav två framgår av bifogad satellitbild, Bild 2). 

Lönejorden är samtidigt en infartsgata till många småhus; morgon och kväll är det mycket 
biltrafik. Alla påfarter till Lönejorden ligger idag på västra sidan. Att till detta addera påfarter 
till Lönejorden även från östra sidan kommer att skapa en ohållbar trafiksituation, med stora 
risker särskilt för de många barnen som rör sig längs gatan. Detta gäller särskilt den smala norra 
delen av allmänningen.  

Förslaget är oförenligt med tidigare planer och befintlig bebyggelse  
Villorna på Blåbärsvägen byggdes i slutet av 1960-talet. Då var marken väster om villorna 
betesmark. Ett flertal av husen projekterades därför med stora fönsterpartier för maximalt 
ljusinsläpp från de fria gröna ytorna åt väster. Bebyggelse av allmänningen kommer att ge stor 
risk för besvärande insyn.  

Det bör också nämnas att för en del av villorna längs Blåbärsvägen måste allmänningen nyttjas 
för att större maskiner (t.ex. grävmaskiner, borraggregat), ska kunna komma in och utföra 
arbeten på tomterna. Vidare har Jönköpings Energi nyligen förlagt stamledning för fiber längs 
allmänningen. Om allmänningen bebyggs måste ny stamledning förmodligen läggas i 
Blåbärsvägen med nya indragningar till fastigheterna därifrån. Aven invändiga 
ledningsdragningar tillkommer, i befintlig anslutningspunkt.  

När Lönejorden byggdes i mitten på 1980-talet gjordes en överenskommelse mellan villaägarna 
på Blåbärsvägen och kommunen att allmänningen inte skulle bebyggas. Gäller inte denna 
överenskommelse längre?  

Exploatering av allmänningen kommer att starkt försämra boendemiljön för de som bor och rör 
sig i området. Området kommer att helt ändra karaktär, till det sämre. 

En plan om framtida exploatering innebär betydande men för fastighetsägarna även genom den 
osäkerhet som en sådan plan innebär, när det gäller hur och nå't· exploateringen kommer att 
genomföras. En presumtiv köpare kommer att vilja veta hur området kommer att se ut framöver. 
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Det kommer att bli svårt för befintliga fastighetsägare att sälja sina fastigheter till ett skäligt 
pris.  

Fastighetsägarna har bosatt sig i ett område som varit färdigutvecklat sedan flera decennier, utan 
några som helst förvarningar om att det radikalt kommer att förändras. Den naturnära miljön 
med allmänningen har ofta varit ett starkt skäl till att man valt just detta område.  

Om kommunen trots detta väljer att exploatera allmänningen, måste dess trovärdighet och 
tillförlitlighet starkt ifrågasättas. Går det att lita på att kommunen inte radikalt ändrar 
boendemiljön i färdigutvecklade områden? Det är en frågeställning som är relevant inte bara för 
boende i området kring allmänningen och andra äldre bostadsområden, men kanske ännu mer 
för de som väljer att bosätta sig i något av de många nya bostadsområden som kommunen vill 
låta uppföra. 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis vill vi starkt protestera mot denna plan, som ger ett fåtal nya bostäder och 
samtidigt förstör karaktären av ett helt område. Planen står i direkt strid med kommunens 
övergripande målsättningar och önskemål om bevarande av grönområden och gröna stråk och 
kommer att innebära en drastiskt försämrad boendemiljö. Planen kommer också att leda till en 
ohållbar trafiksituation med uppenbara risker för särskilt de många barn som förflyttar sig längs 
allmänningen. Därtill medför planen betydande skada, även ekonomiskt, för de som nu bor i och 
har investerat i området, som är färdigutvecklat och mycket välfungerande sedan flera 
decennier. 

Synpunkter från Björnlokans samfällighetsförening,  
Björnlokans samfällighet består av 22 villor på Trökhagen och Soops väg som båda angränsar 
till Lönejorden. Området berörs därmed av den planerade byggnationen av grönområdet mellan 
Blåbärsvägen och Lönejorden (Skänkeberg). Föreningens medlemmar befarar att en ökad 
byggnation kommer leda till att en redan ansträngd trafiksituation förvärras. Redan nu kör 
många bilar i hög hastighet på Lönejorden vilket gör att både gångtrafikanter och cyklister 
utsätts för fara. Vi tänker särskilt på att många barn rör sig både i området kring förskolan 
Skänkeberg 2 och på väg till Mariebo IK. Vidare önskar föreningen trycka på vikten av att 
bevara grönområden i vår närmiljö, både utifrån aspekterna rekreation/lek och den biologiska 
mångfalden. Vi hoppas att dessa synpunkter kommer att beaktas i den fortsatta planeringen. 

2021-4598 2 pers 
Andgående Objekt-ID 3674 & 1493: I reviderad plankartan är det inplanerat sammanhängande 
bostadsbebyggelse för dessa objekt-ID. I och med att dessa (för framförallt objekt-ID 3674) 
angränsar till vår fastighet "Orvet 6", är det av intresse för oss att veta hur kommunen tänkt: - 
Planera in bostadstäder - Hur många bostäder -Vilken typ av bostäder -Höjd på bostäder i och 
med att det är sluttningsmark i på objekt-ID 3674 & 1493 -Planerad infartssväg(ar) och 
anslutningspunkt(er) samt förväntad ökning i trafikintensitet till/från dessa nya bostäder som 
passerar vår fastighet. Vidare kommer fint och lummigt skogsparti för rekreation påverkas 
kraftigt där befintliga promenadstigar används flitigt av boende i närområdet. Vill även 
poängera att det går dräneringsdiken på kommunal mark några meter från vår tomtgräns där det 
finns en oro från vår sida att vattentrycket i marken mot vår fastighet kommer förändras när 
skogspartiet med Ek och Björk tas bort och bereds för bostäder 
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2021-4603 
Vi bor i fastighet ORVET 1 och ställer oss emot planeringen av objekt ID: 1493, 3674 samt 
3668. Gällande objekt 1493 samt 3674 är dessa delar av klockarpsskogen samt angränsar till 
denna. Det vore olämpligt att göra om dessa till tomter och därmed ta bort den naturnära 
upplevelsen som dessa platser utgör. Skogen utgör en fantastiskt avkopplande miljö med rikt 
djurliv. Klockarpsskogen används idag flitigt av många boende från både mariebo och samset. 
Den utgörs av väldigt fin lövskog med inslag av Ek och det vore olyckligt att avverka detta. 
Denna skog har dessutom "högt naturvärde klass 2". De ängar som finns på objekt ID 1493 och 
3674 utgör en fin miljö för insekter som bin, humlor mm. Mellan vår tomt och klockarpsskogen  
och tillgång till grönområdet i närheten, trots närhet till centrala delar, och det i sig har varit den 
största anledningen till att vi flyttade hit. 

Kommunens kommentarer: Jönköping växer och det kommer ofrånkomligen att 
innebära att fler människor dagligen behöver ta sig in till centrum. Utbyggnadsstrategins 
utgångspunkt är att planera ny bebyggelse där förutsättningarna att välja hållbara 
transportmedel är goda. Från Dalvik/Samset finns goda möjligheter för många att välja 
andra transportmedel än bilen. 

När staden växer innebär det att alla kommuninvånare såväl i befintlig som nya områden 
måste räkna med att det kan komma och ske förändringar i deras närområde. I det här 
fallet hänger en bebyggelse i området samman med en omdaning av hela Klockarpsleden. 
Klockarpsleden ska omgestaltas från trafikled till stadsgata. Det innebär lägre hastighet 
samt kompletteringar med bebyggelse på båda sidor om vägen. Områdena öster och 
väster om Klockarpsleden byggs samman. En sådan ombyggnad kräver en viss mängd ny 
tillkommande bebyggelse.  

Generellt har kommunen antagit en policy om att inte ta ytterligare jordbruksmark i 
anspråk för bostadsbebyggelse, dock med undantag för just små bitar jordbruksmark som 
ligger insprängd i befintlig bebyggelse. Omdaningen av Klockarpsleden ger 
förutsättningar för fler att välja ett centrumnära boende. Vid en avvägning mellan 
intresset av att skapa fler bostäder i centrumnära läge som ger underlag för lokal service 
och förutsättningar för att välja hållbara trafikslag och intresset av att bevara 
åkerområdet har kommunen bedömt behovet av att skapa nya bostäder som starkare.  

Det gröna i staden är betydelsefullt och kommunen har därför en tydlig strategi när det 
gäller att bevara stadens gröna stråk.  Det aktuella området ligger i ett område med en 
relativt god tillgång till grönområden. Vid en exploatering i området skulle eventuellt en 
del av värdena kunna kompenseras genom förbättringar av övriga närliggande 
grönområden. Vi delar inte uppfattningen att det enda gröna stråket mellan stadsparken 
och Dunkehalla samt Klockarpsskogen berörs av exploateringen. Mellan stadsparken och 
Dunkehalla finns till exempel ett grönt stråk vid Källarpsvägen och mot Klockarpsskogen 
kommer ett grönt stråk att bevaras. Klockarpsskogen är ett viktigt grönområde för såväl 
människor som djur. De delar som har naturvärde klass 2 ligger dock några hundratal 
meter längre norrut än den föreslagna nya bebyggelsen. De utpekade områdena för ny 
bebyggelse har enligt kommunens naturvårdsprogram inga höga naturvärden och är inte 
klassade i naturvårdsprogrammet. I samband med eventuell detaljplaneläggning av 
området behöver dock mer noggranna naturvärdesinventeringar göras på platsen.  
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Förutsättningarna att cykla utmed Klockarpsleden ska inte försämras. 
Utbyggnadsstrategin föreslår att Klockarpsleden omvandlas till stadsgata och 
möjligheterna att samlokalisera cykelbana och gata blir då tack vare den lägre 
hastigheten bättre.  

 

Utbyggnadsstrategin reglerar inte antal bostäder eller typ av bostäder utan det får 
efterföljande detaljplanearbete göra. Detsamma gället infartsvägar och markavvattning. 
I samband med detaljplaneändring kommer trafiksituationen ses över och åtgärder vidtas 
om det anses behövas samt så långt möjligt hänsyn tas till lokala värden så som 
grillplatser och cykelvägar. I samband med att eventuell detaljplan tas fram för området 
kommer berörda fastighetsägare få möjlighet att yttra sig.  

Kommunen arbetar även för att stärka närliggande orter såsom Bankeryd och Tenhult 
men ser att vi framöver har ett ökat bostadsbehov i både Jönköping och kransorterna.  

Övriga områden 
2021-4553 
Målsättningen att befintliga bebyggelsestrukturer som princip skall byggas samman kan 
ifrågasättas. Sannolikt finns det i många fall motiv för att den nuvarande fysiska uppdelning bör 
bestå. Ett för min del näraliggande och tveksamt exempel är det föreslagna stadsdelscentrumet 
vid mötet av Norrahammarsvägen och Barrsätragatan. Enligt förslaget skall centret gälla för 
Kettilstorp,Grästorp,Hovslätt, Gamla Råslätt och Råslätt. För mig förefaller det inte så troligt att 
boende på Råslätt skulle söka service där. Därtill skulle den föreslagna bebyggelsen gå mycket 
hårt åt den "grönska" som finns i området 

Kommunens svar: Den föreslagna bebyggelsen skulle framförallt bygga ihop Grästorp 
med Kättilstorp. Råslätt har ett eget stadsdelscentrum och skulle förmodligen inte nyttja 
området i någon större utsträckning även om en ny bussförbindelse skulle länka Grästorp 
och Råslätt närmare till varandra. Syftet med att bygga samman områden är bland annat 
att motverka segregation och öka den upplevda tryggheten. Förslaget innebär också en 
ombyggnation av Norrahammarsleden från trafikled till stadsgata. Förslaget skulle även 
ge ett tillskott av bostäder på cykelavstånd från stadskärnan och nära en eventuell 
höghastighetsbana. Kommunen bedömer att de positiva konsekvenserna överväger de 
negativa konskenvenser som det innebär att grönområden tas i anspråk.  

2021-4371 3 fastighetsägare 
Erinran gällande "Översiktsplaneringen 200 000 Invånare - Etapp 1" för fastigheten 
ROSENSTAVEN 3. Först och främst vill jag framföra att det glädjer mig att Staden vill 
expandera och vi befinner oss i en expansiv fas inom Jönköpings Stad. Grytet's vilja är att tillse 
att den botaniska park som Mats Peter Andersén anlade under tidigt 1900 tal skall finnas kvar så 
att framtida generationer även kan åtnjuta det botaniska kulturarv som idag finns belagt i 
Dunkehallaåns raviner. Men som mycket annat för att kunna fortskrida med att bibehålla Grytet 
för vad det är idag och återskapande utav de forna glansdagarna vill Grytet inleda dialog med 
Staden kring självaste detaljplanearbetet. Den 1 mars 1982. Genomfördes detaljplaneändringar 
under dåvarande planarkitekt Ronny Sten som ändrade marken till prickad för 
ROSENSTAVEN 1,2,3 detta medför att delar av marken idag inte går att exploatera eller nyttja 
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och gör den således obrukbar. Vi har förstått att det kommer byggas runt Rosenstaven 3 inom 
framtid och vi vill vara med vid en planering kring vägnät mm. Punkter för dialog: 

 • Dialog kring förändring utav detaljplan i samråd möjliggöra eventuella exploatering och 
byggnation.  

• Samråda i hur kulturarvet skall bevaras inom fastigheten.  

• Se över Grytets roll i stadsbilden Dalvik / Sveahäll. Området idag är väldigt populärt bland de 
boende i området som många gånger tittar förbi på de dammar och den trädgård som idag 
förvaltas utav familjen Andersén. Förslagsvis kan vi även bjuda på en rundtur för 
Stadskontorets representant i vad vi tänkt oss. bifogar med en gammal skiss på hur det kan vara 
tänkt med tomtplanering. i eventuella hus hade man kunnat fång något intressant som hade 
passat i området, typ av ecoboenden med sedumtak. 

Kommunens kommentarer: I samrådsförslaget till utbyggnadsstrategin föreslås ingen 
förändring av Rosenstaven. Samrådsförslaget redovisar pågående markanvändning 
bostad för området och den beteckningen omfattar även privatägd trädgård. Området är 
redan i dag i sin helhet planlagt som kvartersmark även om byggrätten är mycket liten. 
Om det blir aktuellt att upprätta en ny detaljplan för området vilket behövs för en 
byggnation i området kommer berörda fastighetsägare att kontaktas. Kommunen har ett 
långsiktigt önskemål om att delar av området skulle kunna bli parkmark, plankartan 
ändras med avseende på det inför granskningen.  

2021-4362 
Synpunkter på förslag om utbyggnad av bostäder/arbetsplatser utmed Ekhagsringen. Vi anser att 
förslag om utbyggnad av nya bostadshus och byggnader för arbetsplatser på dels norra delen av 
Ekhagsravinen (väst/sydväst om Hästskons parkeringar) samt det område mellan 
Nässjövägen/ekhagsringen som idag används som åkermark och för studentboende/kolonilotter 
och parkering INTE ska omfattas av utbyggnadsstrategin. Området Ekhagen ramas in av 
Bondberget (med en sluten känsla åt öster) och har åt väster en öppen struktur med utsikt över 
stan. Utformningen av bebyggelsen och området ger en luftiga känsla, vilket är en av grunderna 
till varför flertalet av Jönköpings medborgare har valt att bosätta sig i området. Området 
saluförs av mäklare som naturen inpå knuten och utsikt över staden och öppen horisont åt 
väster. Just den luftiga känslan åt väster är det som ger området dess karaktär och som 
uppskattas så mycket av oss som valt att bosätta oss här. Om i strategin föreslagen mark 
bebyggs, ffa med högre hus, kommer utsikten över stan och bergen på västra sidan av stan att 
byggas igen och områdets idag luftiga känsla ersättas av en instängd känsla och området 
kommer bli igenstängt. Området inramas redan idag av de högre flerbostadshusen på 
Elektravägen samt Hästskon. Om även marken mellan dessa byggs igen blir bakomliggande 
bostadsområde helt avskuret från staden. Utifrån den topografi som Jönköping har är just 
luftigheten på bergskanterna runt staden och sjön en stor del av stadens signum. Att bygga igen 
dessa områden, såväl öster som väster om centrum, förtar stadens värden och går emot den 
naturliga markanvändning som topografin ger. Det vore tragiskt om kommunens beslut medför 
att dess medborgare får sin boendemiljö förstörd och tvingas lämna ett område de tidigare trivts 
bra i. En annan mycket viktig aspekt att beakta ur ett samhällsperspektiv är trafiksituationen där 
trafiken från en större väg (Nässjövägen) tvingas samsas med en ökande trafik från lokalgator in 
i Ekhagsrondellen. Redan idag är såväl Ekhagsrondellen som utfarten från Ekhagsringen 
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överbelastade med långa köer och olyckor som följd. Trots att bostadsområdena på både 
Ekhagen och Kungsängen har vuxit kraftigt de senaste åren har vägnätet inte följt med och får 
idag anses vara underdimensionerat. Till detta ska även läggas att tidigare planer på att flytta 
Nässjövägen (31/40/47) bort från området och Ekhagsrondellen inte har gått igenom. Så länge 
riksvägen alltjämt finns kvar är det direkt olämpligt att bebygga området mellan Ekhagsringen 
och Nässjövägen sett så väl ur ett förorenings- och bullerperspektiv som trivselperspektiv. Vi 
anser därmed att förslagen om utökad bebyggelse på Ekhagen ska utgå ur Jönköpings kommuns 
utbyggnadsstrategi. Många av de övriga förslag som lyfts fram i strategin utgör betydligt bättre 
platser för utbyggnad av nya trevliga bostadsområden 

Kommunen kommentarer: När Jönköpings växer kommer det ofrånkomligen att 
innebära en förändring av närmiljön för stadens invånare. Jönköping går mer och mer 
från en småstad mot en storstad med svenska mått mätt. Höjden och tätheten på de nya 
områdena är faktorer som kommer att påverka i vilken mån de förändrar till exempel 
utsikten för befintlig bebyggelse men är frågor som kommer att avgöras först i 
efterföljande detaljplanearbeten. I detaljplanearbetet får också hänsyn tas till eventuell 
påverkan på stadsbilden. Områdena närmast RV 40 förutsätter en förändring av befintlig 
kraftledning och ligger därmed långt fram i tiden. En ökad befolkning i Jönköping 
kommer att innebära att fler människor har ett behov av att ta sig in till centrum, 
utbyggnadsstrategin bygger på att nya bostäder lokaliseras så att så många som möjligt 
har möjlighet att välja hållbara trafikslag för att det totala trafikarbetet inte ska öka. 
Ekhagen har därvidlag mycket goda förutsättningar. Vid en sammantagen bedömning 
bedömer kommunen Ekhagen som lämpligt för tillkommande bebyggelse. 

2021-4234 
Det finns ett väldigt stort behov av idrottsanläggningar, likt Idrottshuset. Många idrotter kan 
endast träna inomhus och i dagsläget tvingas de hyra in sig i industrifastigheter med väldigt dyr 
kvadratmeterhyra. Det är fullbokat i de anläggningar som finns och utbyggnaden har inte varit 
tillräcklig de senaste åren. Här behövs ett nytt grepp. Kommunen måste underlätta för 
föreningar både när det gäller ytor och ekonomi. I den förening jag representerar finns 200 
aktiva ungdomar, men vi kan inte utvecklas och ta in fler pga för liten och för dyr lokal. 

Kommunens kommentarer: Utbyggnadsstrategin är inte på den detaljnivån att frågan 
om nya idrottsanläggningar behandlas i den, synpunkterna skickas därför vidare till 
kultur- och fritidsförvaltningen.  

2021-3813 
Vad avser objekt-id 4108 samt 4100 samt 4103? Man får intrycket av att något ska förändras 
eftersom det är markerat i utbyggnadsstrategin.  

Kommunens kommentarer: Tyvärr kan inte objekt-ID 4108, 4100 och 4103 identifieras 
men generellt gäller att alla mark- och vattenytor inom planområdet har en utpekad 
användning. Oavsett om den är avsedd att förändras eller ha kvar sin nuvarande 
användning. Ett områdets utveckling delas in i pågående, utvecklad eller ändrad 
användning.  

Ändrad användning - vid nyexploatering av ett område eller omvandling av ett bebyggt 
område, till exempel från industri till bostäder. 
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Utvecklad användning – utvecklar och förstärker utifrån den användning som redan finns 
på platsen, till exempel förtätar ett område med fler bostäder eller får ett större utbud av 
servicefunktioner. 

Pågående – inga större förändringar planeras utan fortsatt pågående användning gäller. 

2021-3357 
På kartan ser det ut som om Strömsbergs naturreservat berörs av utbyggnad. Skulle vilja ha mer 
information om hur ni har tänkt. 

Kommunens kommentarer: Strömsbergs naturreservat berörs inte av någon ny 
bebyggelse. 

2021-3358 
Bra inriktning att utveckla stadsdelscentrum och se till att fler har nära till vardaglig service. För 
att stärka förutsättningarna för ett kommersiellt serviceutbud i respektive stadsdelscentrum vore 
det kanske en idé att kommunen "går före" och förlägger en del arbetsplatser för tjänstemän i 
nära anslutning till dessa platser. Bra ambition att binda ihop staden och minska E4:ans 
barriäreffekt. Trevligt att se en plan för mer stadsmässighet med bostäder och arbetsplatser i 
området mellan Jönköpings stadskärna och centrala Huskvarna. Mycket bra inriktning för 
transporter. Gång, cykel och kollektivtrafik bör definitivt prioriteras över biltrafik, som är 
jämförelsevis ineffektivt. Jag delar uppfattningen om att parkeringstalen bör uppdateras. Den 
nuvarande utformningen av parkeringstalen bidrar till att upprätthålla bilen som norm för 
persontransporter. "Grön resplan" utgör ett positivt tillägg, men ger i dess nuvarande form inte 
förutsättningar att på riktigt utmana bilnormen då byggherrar även vid maximal reduktion av p-
talet tvingas bygga många parkeringar ("många" utifrån vad behovet skulle vara i ett verkligt 
transporteffektivt samhälle, när fordon delas mellan många användare och vardagsresor sker i 
huvudsak med gång, cykel och kollektivtrafik). Jag hoppas att kommunen vågar tänka framåt 
och utmana bilnormen på riktigt. Det bör vara möjligt att bygga bostäder och verksamheter i 
stort sett utan krav på parkering, så att framåtsyftande fastighetsägare och aktörer inom 
mobilitetsbranschen får bättre förutsättningar att bidra till utvecklingen genom att erbjuda 
mobilitetstjänster som svarar mot invånarnas behov på ett helt annat sätt än vad som görs i 
Jönköping idag. Bra idé att flytta Huskvarna station till ett läge där det finns bättre 
förutsättningar till att ordna bebyggelse kring stationen samt att enklare kunna byta mellan tåg 
och stark lokaltrafik. Bra idé med ny station och byggnation vid A6 för att bättre integrera 
området med övriga staden och skapa ett bättre nyttjande av denna centralt belägna yta. Jag 
förstår att det finns stort värde i mer bostäder och arbetsplatser, men tycker det är tråkigt att 
vissa koloniområden försvinner i den föreslagna planeringen. Min bedömning är att 
koloniområdena har stort värde för hälsa och social hållbarhet och att de i många fall är positiva 
för integrationen i samhället - det är en plats där människor med olika bakgrund möts i ett 
gemensamt intresse. Det är positivt att en del ny odlingsyta föreslås och att kommunen har som 
ambition att uppmuntra stadsodling. Jag hade gärna sett odling i större utsträckning på allmänna 
platser. Det kan tillföra sociala värden både för de som aktivt använder ytan och för de som 
passerar.  

Jag saknar information om hur kommunen planerar för idrottsanläggningar och aktivitetsytor 
som ska räcka till behoven som en ökad befolkning innebär. Finns ny mark avsatt för 
ändamålet, eller anses befintliga anläggningar räcka till?  
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Jag tycker att det borde finnas mer i den fysiska miljön som uppmuntrar till rörelse. Inaktivitet 
är ett hälsoproblem hos barn såväl som vuxna och jag tror att det vore positivt för folkhälsan om 
den fysiska miljön inbjuder till rörelse för fler. De utegym som finns i kommunen ligger i 
huvudsak vid motionsanläggningar och riktar sig därmed till människor som redan rör på sig. 
Jag skulle vilja se att det också satsas på andra målgrupper. Exempelvis tycker jag att det vore 
lämpligt att vid lekplatser tänka "aktivitetsplats" med bredare målgrupp. Vid lekplatser är vuxna 
ofta närvarande och det vore ypperligt att som vuxen ha en miljö som inbjuder till träning vid 
lekplatsen i samband med att barnen leker. Jag tror också det vore positivt för barn på lekplatsen 
att se vuxna förebilder som rör på sig och "leker" 

Kommunens kommentar: Översiktsplanens övergripande utbyggnadsstrategi bör ge 
förutsättningar för ökad vardagsmotion. Genom att bygga nära service och kollektivtrafik 
hoppas vi på att uppmuntra till att låta bilen stå och välja andra färdmedel i vardagen, 
något som även generellt bidrar till mer vardagsmotion. Kommunens kultur- och 
fritidsförvaltning och tekniska kontor arbetar löpande för att på olika sätt skapa ytor och 
möjligheter till rörelse i vardagen. Planbeskrivningen ändras så att behovet att få in 
rörelse i den fysiska miljön tydligare framgår. Ytorna i utbyggnadsstrategin är beräknade 
så att även ytor för idrott, skolor, grönområden med mera ska få plats inom 
bebyggelseområdena. 

2021-3299 
Hur går det med planeringen om vad det blir på banvallen Bratteborg och Jönköping när 
trafikverket slutar traffikera den 

Kommunens kommentarer: Trafikverket arbetar för närvarande med en järnvägsplan 
för sträckan Byarum – Tenhult och i den görs en lokaliseringsutredning som ska peka ut 
den framtida sträckningen. Lokaliseringsutredningen är sannolikt klar under år 
2023/2024. Sträckan mellan Byarum, Månsarp och vidare mot Torsviks industriområde 
kommer dock även i framtiden sannolikt trafikeras med godståg till och från Torsviks 
industriområde.  

2021-2898 Bankeryds kommunutvecklingsgrupp 
Ang. Attarpsdammen, Bankeryd 
Vid "Medborgardialogen" på Attarpsskolan den 29 mars 2017, framgick det tydligt att 
Bankeryd vill ha Attarpsdammen kvar!  

De närvarande uppmanades att lämna synpunkter. 

Därefter har Jönköpings kommun varit påfallande tyst i ärendet Attarpsdammen.  

Det finns uppgifter om att frågan utreds. När jag försökt få klarhet i hur utredningen fortgår, kan 
jag konstatera att de som eventuellt är satta att utreda och lämna förslag, har inte lämnat något 
skriftligt bärande förslag till åtgärd.  

Efter mer än snart fyra år, ligger ärendet helt stilla!   Är det avsiktligt? 

 
Akuta åtgärder; 
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Lillåns utflöde i Attarpsdammen fylls sakta igen. Den ursprungliga volymen i den nu gömda 
och glömda, vackert stensatta tunneln, genom järnvägsbanken har blivit grundare och därmed 
mindre.   

Detta är ett akut problem som omgående bör åtgärdas. Vid ett ökat vattenflöde i Lillån, fungerar 
järnvägsbanken som dammfäste. Det är banken inte byggd för.  

Det är fel att vänta tills Länsstyrelse och Trafikverk kommer med ett föreläggande. 

 
Önskade åtgärder; 
Muddra hela dammen till ursprunglig storlek och ett djup som ger fisken ett kallare vatten. Det 
kommer att gynna ett bra genomflöde i hela dammen.   

Plantera anpassad växtlighet punktvis utefter dammens stränder med målsättning att det skall ge 
skugga och skydd för fisken, samtidigt som den förhindrar/minskar erosion av jord och sand ut i 
dammen.  

Om syrebristen i dammens vatten kvarstår, bör en mekanisk syresättning installeras.   

Bygg färdigt G/C väg utefter dammen, nedanför Attarpsbadet, fram till Attarpsvägen.    

 
Önskade åtgärder uppströms Attarpsdammen; I Lillåns flöde mellan Björnebergsvägen och 
Ekefors, finns plats att anlägga en eller två sedimentdammar vilken har uppgiften att bromsar 
upp vattenflödet.  

Sedimenten kan då med jämna mellanrum sugas upp med hjälp av en slamsug, innan det når 
Attarpsdammen.  

Skogsvårdsstyrelsen har kunskap om hur sådana sedimentdammar anläggs.  

 Önskade åtgärder nedströms Attarpsdammen; Den spångade vandringsleden utefter Lillån har 
blivit en succé! Nu när Bankeryds reningsverks nya filtreringsdammar är färdiga, förväntas att 
Lillåleden blir färdig i ursprunglig plan,  ända ner till Vättern.    

Kommunens kommentarer: Utbyggnadsstrategin föreslår inte några åtgärder när det 
gäller Attarpsdammen. Utbyggnadsstrategin ska redogöra för den övergripande mark- 
och vattenanvändningen, men inte på en så detaljerad nivå som åtgärder för 
Attarsdammen. Synpunkterna har skickats vidare till de förvaltningar på kommunen som 
de berör. När det gäller områdena runt Attarpsdammen och samverkan mellan 
kommunens förvaltningar och civilsamhället har stadsbyggnadskontoret ett uppdrag som 
ska redovisas för kommunfullmäktige våren 2022. 

 

2021-2805 
Hej! Under fliken Dokument, finns ytterligare fliken Planbeskrivning där Vattenförsörjning 
belyses speciellt. Där omtalas att 98% av kommuninnevånarna får sitt vatten från Vättern. 
Någon alternativ försörjning, eller plan för annan vattenförsörjning finns inte enl. 
planbeskrivningen. Med kunskap om att provtagningar för en framtida gruvdrift i Norra Kärr, 
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Gränna förekommer, där jordartsmetaller planeras brytas med stora sannolikhet att Vätterns 
vatten blir okänligt. Genom att dammläckage förekommer (det finns enl. expertis inga täta 
dammar, se Bolidenkatasrofen) skulle Jönköping, med flera städer runt Vättern, bli utan 
dricksvatten. Skulle man då inte redan nu börja att glesa ut, istället för att förtäta staden, så att 
man likt Kiruna, i framtiden inte behöver flytta staden p.g.a drickvattenbrist. Militären anklagas 
i dag för att förorena Vättervattnet med att skjuta projektiler, innehållande div. tungmetaller, 
vilket förmodligen är en bråkdel av, vad en gruvdrift kommer att åstadkomma. Skulle man inte i 
detta skede högprioritera en alternativ dricksvattenförsörjning? Inget dricksvatten, ingen stad. 

Kommunens kommentarer: Jönköpings kommun har en vatten- och avloppsplan samt en 
vattenförsörjningsplan, av dessa framgår att huvudvattentäkten Vättern har god kapacitet 
och kvalitet. Utspädningseffekten i Vättern är stor. De förändringar som kan komma att 
ske med Vätterns vatten ur ett vattenförsörjningsperspektiv bedöms vara långsamma och 
kan hanteras genom att justera beredningen på vattenverken. Reservvattentäkt till Vättern 
bedöms därför främst behövas för att under en period kunna förse delar av Vätterns 
vattenförsörjningsområde med dricksvatten. Jönköpings kommun har inte upplevt stora 
problem med vattenbrist. Frågan behöver dock finnas med vidkommande revideringar av 
vattenförsörjningsplanen då situationen kan förändras i framtiden. Häggeberg och 
Brunstorps vattenverk har ett sammankopplat nät och kan därför täcka upp vattenbehovet 
delvis för varandra om något sker som gör att det ena vattenverket inte kan vara i drift. 

 
2021-2804 
Bygg högre hus och locka fler turister till Jönköping! Nöjeslivet måste utvecklas och vi måste 
hålla kvar ungdomarna som tycker det är en tråkig stad... Jag tror det är där det största 
problemet ligger. 

Kommunens kommentarer: Vi noterar synpunkterna. När det gäller höga hus är det en 
fråga som kommer att behandlas i kommunens arkitekturstrategi som är på gång. 

2021-2765 
Generellt Jönköping 
- Hade gärna sett ett visionstänk parallelt med „Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare“ 
- Vad gör Jönköping till Jönköping, hur får vi till Jönköping „looken“ och inte blir en i mängden 
av Sveriges småstäder. Trästadsarvet? 
- Större medborgardialog hur människor verkligen vill bo och leva.  

 
Kommunens kommentarer: Kommunfullmäktige antog 2018 vision 2030. 

 
- Skapa större sammanhängande grönområden, „stadspark“ tänk. 
 

Kommunens kommentarer: Kommunen har en grönstrukturplan och ett parkprogram 
som handlar om dessa frågor. 

 
- Skydda ett större grön område vid Munksjöns östra strand. Som även kan användas vid större 
events 
 

Kommunens kommentarer: För området Södra Munksjön finns en särskild fördjupad 
översiktsplan kallat Ramprogram och det omfattas därför inte av arbetet med 
utbyggnadsstrategin.  
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- Ge plats för mer familjeanpassade bostadsområden i centrum dvs med privat trädgård :) 
 

Kommunens kommentarer: I utbyggnadsstrategin finns utrymme även för så kallad 
stadsradhus och liknande. 

 
- Större krav på grönyta/p.invånare vid nybygge.  
 

Kommunens kommentarer: Tillräckligt med grönt i den byggda miljön är viktigt för att 
grönt bidrar med en massa nyttor för oss människor, bland annat är gröna områden 
viktiga för vår hälsa. Gröna ytor i den bebyggda miljön finns både på privat mark och 
kommunal mark. I utbyggnadsstrategin föreslås att alla ska ha ett grönområde inom 300 
meter. Bakgrunden till det är att det finns forskningsstöd för att 300 meter gångväg är ett 
rimligt avstånd för att alla olika grupper av människor även barn och äldre ska gå till 
grönområdet. Vi har också satt ett mått att på områdesnivå bör 10% av det vi bygger 
vara offentliga grönområden. Bakgrunden till det målet är att UN habitat har satt upp en 
riktlinje att 15% friytor är rimligt i en stad, kommunen bedömer att det är rimligt att 2/3 
av dessa är grönytor och resterande är torg och andra hårdgjorda ytor.  Det är också 
angeläget att vi får tillräckligt mycket grönyta på den privatägda gruppen och en bra 
utgångspunkt i det arbetet är att eftersträva bostadsgårdar på minst 1 500 m2. Det är en 
målsättning som dock inte alltid är möjlig att uppnå i det enskilda fallet, beroende på 
förutsättningarna på platsen. Att arbeta med grönyta per person är ett mått som är 
betydligt mer svårt att beräkna och förhålla sig till i planeringen, beroende av hur det 
beräknas kan det lät bli missvisande. Kommunen har därför valt att inte utgå från något 
sådant mått i arbetet med utbyggnadsstrategin. Kommunen har dock i sitt parkprogram 
en målsättning om 25 m2 parkyta (skog är då inte medräknad) per invånare.  

 
- Decentraliserande byggande, sudda ut gränsen mellan bo, handla och arbeta. På så sätt ta bort 
behovet av bil pendling.  

 
Kommunens kommentarer: I dagsläget bor och arbetar de flesta av kommunens 
invånare inte i samma stadsdel och därför behövs pendling, kommunen jobbar dock för 
att fler ska välja andra färdsätt än bil för sin pendling. 

 
- Vid nybyggnation endast använda byggmaterial från regionen 
 

Kommunens kommentarer: Kommunen har inte möjlighet att ställa krav på att allt som 
byggs nytt ska byggas med byggmaterial från regionen. Sådana krav kan varken ställas i 
bygglov eller detaljplan. I dagsläget är det nog också anses som mycket svårt att 
genomföra nybyggnationer med krav på att allt byggmaterial ska komma från 
Jönköpingsregionen. 

 
Tabergsdalen: 
- Göra Norrahammars bruk till Norrahammars centrum, omvandling med 
handel/kontor/boende(äganderätter)/lekplatser etc. Ett gemensamt centrum som binder ihop 
Norra/södra och flahult. 
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Kommunens kommentarer: Norrahammars bruk är utpekat som ett utvecklingsområde i 
översiktsplanen. 

 
- Lekplatser nere i dalen och inte bara i nybyggde områden 
 

Kommunens kommentarer: I Taberg bor 128 barn per lekplats vilket innebär att Taberg 
ligger över det kommunala snittet på 170 barn per lekplats. Kommunens mål är att det 
ska finnas en lekplats inom 800 meter från där barnen bor vilket kommunen idag 
uppfyller. Idag är lekplatserna placerade i villaområdena och inte i centrum. Vi har valt 
att placera lekplatserna i villaområdena eftersom det är där barnen bor. I framtiden kan 
nya lekplatser byggas i Taberg om fler bostadsområden byggs.  

- Sänka hastigheten genom Tabergsdalen för att öka känslan av trygghet och trivsel 
 

Kommunens kommentarer: Synpunkten skickas vidare till trafik och 
utvecklingsavdelningen på kommunen. 

 
- Större medborgardialog vid nybygge/förändringar 
 

Kommunens kommentarer: Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra våra 
medborgardialoger och samrådsprocesser. 

 
- Bättre transparens när planering görs 
 

Kommunens kommentarer: Vi arbetar för att vara så transparanta som möjligt i vårt 
planeringsarbete, liksom medborgardialoger är det ett arbete som ständigt bör 
förbättras. 

 
- Ta bort järnvägen som skär igenom bostadsområden 
 

Kommunens kommentarer: En ny dragning av järnvägen mellan Jönköping – Vaggeryd 
– Värnamo planeras och en ny sträckning mellan Byarum och Tenhult utreds. Blir den 
sträckan aktuell kommer sträckan genom Tabergsådalen inte längre vara aktuell för 
järnvägstrafik och Trafikverket kommer då sannolikt att lägga ner järnvägen. Jönköpings 
kommun har dock utrett möjligheten att trafikera sträckan med antingen spårvagn eller 
buss. Vidare utredningar kommer att göras för att utreda hur stråket bäst kan fungera för 
god kollektivtrafik.  
 

- Bättre planering/ transparens vid renoveringar/nybygge av offentliga lokaler. ex Flahultsbadet 
och Slättenskolan vilket är en katastrof 
 

Kommunens kommentarer: Synpunkten skickas vidare till tekniska kontoret som 
ansvarar för kommunens anläggningar. 

 
- Kontinuerlig dialog med Polis och räddningstjänst 
 

Kommunens kommentarer: Kommunen har en kontinuerlig dialog med polis och 
räddningstjänst. 
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- Decentralisera delar från Jönköping som har att göra med Tabergsdalen och förlägga de 
arbetsplatserna till Tabergsdalen. 
 

Kommunens kommentarer: Kommunen kan bara bestämma över sina egna 
verksamheter. Vi noterar synpunkten. 

 
2021-2722 
Vi i Ljungarum vill se en mer detaljerad karta/skiss på hur det är tänkt med utbyggnadsområden 
i Ljungarum och dess närhet. Det man ser på skissen nu är en mycket översiktlig oval som ser ut 
att täcka en betydande del av Strömsbergsskogens naturreservat, och så kan knappast vara fallet. 
Det är svårt att ta ställning när det är så diffust. 

Kommunens kommentarer: Ingen bebyggelse planeras i Strömsbergsskogen. 

2021-2568 
Vad gör kommunen för att underlätta biltrafiken genom jönköping? Trafiken kommer öka med 
antal invånare och i dagsläget finns det ingen möjlighet att bredda körfälten ytterligare samt att 
trafikljusen/små rondeller är flaskhalsar. Vad har kommunen för planer avseende laddplatser? 
Antalet laddbara bilar ökar avsevärt och efterfrågan av laddstationer, även vid lägenheter. Hur 
förhåller sig kommunen att laddbara bilar inte får parkeras under boenden på grund av 
brandrisk? 

Kommunens kommentarer: Jönköpings kommun har ett mål om att biltrafiken inte ska 
öka. Detta innebär att det ökande antalet resor som genereras av nya invånare ska ske 
genom gång, cykel och kollektivtrafik. En trafikstrategi ska tas fram som ytterligare ska 
studera mer i detalj hur resandet ska ske. Frågan om laddstationer är för detaljerad för 
att behandlas i utbyggnadsstrategin.  

Har kommunen några planer på att göra vätterstranden ännu mer attraktiv? Bredda stranden, 
mindre tågtrafik, mer semesteraktiviter och möjliggöra fler gäster på piren. 

Kommunens kommentarer: Arbete pågår med att förbättra Vätterstranden. Tågtrafiken 
är viktig för Jönköping och det finns därför inga planer på att begränsa den. 

2021-2418 
Ser jätteintressant, speciellt att värna om grönområden. Skrivit upp lite i punktform. 

 -Skapa större sammanhängande grönområden, „stadspark“ tänk. ex Tiergarten, Hyde park, 
Central park. Eventuellt i linje mellan Munksjön-Ica Maxi- Rocksjön hade blivit en ny vacker 
stadspark. 

 -Skydda ett större grön område vid Munksjöns östra strand. Motvikt mot Munksjöns västra 
överbyggda stadsdel.  

Kommunens kommentarer: Kommunen har en grönstrukturplan som hanterar de gröna 
stråken. 

https://www.jonkoping.se/trafikstadsplanering/utvecklingochprojekt/utvecklingochprojektistadsmiljon/utvecklingavvatterstrandenijonkoping/medborgardialogomvatterstranden2021.4.27b6a9cc17cdfe279def209.html
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- Utveckla Tabergsdalen, ex Norrahammars bruks gamla område. Att Tabergsdalen får ett 
gemensamt centrum som binder ihop Norra och södra delen. 

Kommunens kommentarer: Norrahammars bruk ligger som utvecklingsområde i 
utbyggnadsstrategin. 

 - Ge plats för mer familjeanpassade bostadsområden i centrum. ex „Townhouses“ med mindre 
grönyta.  

Kommunens kommentarer: Utbyggnadsstrategin ger utrymme för stadsradshus och 
stadsvillor. 

- Decentraliserande byggande, sudda ut gränsen mellan bo, handla och arbeta. På så sätt ta bort 
behovet av bil pendling.  

Kommunens kommentarer: De flesta av kommunens invånare bor och arbetar inte i 
samma stadsdel vilket ger ett behov av pendling. Kommunen jobbar för att fler ska välja 
andra transportmedel än bil. 

- Vid nybyggnation endast använda byggmaterial från regionen  

Kommunens kommentarer: Kommunen har inte möjlighet att ställa krav på att allt som 
byggs nytt ska byggas med byggmaterial från regionen. Sådana krav kan varken ställas i 
bygglov eller detaljplan. I dagsläget är det nog också anses som mycket svårt att 
genomföra nybyggnationer med krav på att allt byggmaterial ska komma från 
Jönköpingsregionen 

- Vid stadsplanering. Mer ta inspiration av Frank lloyd wright. Organic architecture. 

Kommunens kommentarer: Kommunen håller på att ta fram en arkitekturstrategi som 
behandlar denna typ av frågor. 

2021-2419 
Jönköping behöver fler lägenheter och område till barnfamiljer akut. Idag en hel del barn 
familjer bo i liten yta, livs standard är fruktansvärt dålig. Behöver fler fotboll ground med ljus 
och konstgräs. Och om alla nya lägenheter kostar 50-60% av månads lön, hur man kan bidra till 
hållbar samhällsutveckling t.ex. köpa närodlat eko mat, njuta av lokala verksamheter osv. Men 
barn familjer i Jönköping bor prioriteras, eftersom de är Sveriges framtid 

Kommunens kommentarer: Det finns ett behov av fler bostäder i Jönköping i dag. 
Utbyggnadsstrategin ska skapa förutsättningar för att fler bostäder byggs. 
Utbyggnadsstrategin kan däremot inte reglera bostädernas kostnader utan det får göras 
med andra styrmedel. Synpunkten gällande fotbollsplaner skickas vidare till kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

 

2021-2421 
Hej! Ett stort misskött slyområde mellan Vätterslund, Åbolid och Lerhagen, som idag inte kan 
nyttjas av någon, skulle kunna bli ett bra bostadsområde nära till centrum. Alternativt göras om 
till ett rekreationsområde, som då kan vara en tillgång till alla de människor, som bor i området. 
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Kommunen kommentarer: Området är i utbyggnadsstrategin utpekat för natur och 
friluftsliv. Området består av en yta med parkkaraktär samt en del med två bäckraviner 
med lövskog. De senare delarna har ett rikt fågelliv och flera nyckelbiotoper. Enligt 
kommunens grönstrukturplan är målsättningen med området en kvartersnära skog med 
möjlighet till vistelse och promenad. Upprätthålla sluten lövskog i ravinerna och ge goda 
målsättningar för reliktbock.  

2021-2449 
Planen är omodern. Att satsa på förtätning är en dålig strategi om inte utbud av småhustomter 
ökar. Det saknas strategi och plan för småhus, där sker idag stor tillväxt i grannkommunerna 
och Jönköping bör ha klarlagd struktur och mål med antalet småhustomter. Se tillexempel 
Göteborgs strategi. Dessutom saknas Tenhult i planen, där bor det också skattebetalare som vill 
ha utveckling, men kommunen helt förbiser detta område som redan har välutvecklade 
kommunikationen och möjlighet att växa 

Kommunens kommentarer: I jämförelse med jämstora kommuner har Jönköpings 
kommun en stor andel småhus i det befintliga beståndet. Göteborg planerar för en kvarts 
miljon nya bostäder, till största delen ska tillväxten ske genom att befintliga delar 
förtätas. Men samtidigt planeras ett antal nya områden ut där småhusbebyggelse 
planeras på sikt. Vi bedömer strategin i Göteborgs översiktsplan som lik den i Jönköpings 
utbyggnadsstrategi. Kommunen har ett mål om 200 nya småbostadshus per år. 
Utbyggnadsstrategin innehåller också områden för småhus eller delvis småhus. Det är 
dock ett faktum att renodlade småhusområden tar väldigt mycket mer mark i anspråk än 
flerbostadshus samt att de blir för glesa för att kunna försörja med en attraktiv och 
effektiv kollektivtrafik. Vi bedömer utbyggnadsstrategin som modern i betydelsen att vi 
tänker likartat som andra kommuner med liknande förutsättningar och i enlighet med vad 
aktuell forskning säger.  

Tenhult kommer att ingå i arbetet med utbyggnadsstrategi för landsbygden och de mindre 
tätorterna som precis har påbörjats. 

2021-2453 
Hej, jag tycker att man borde bygga mer på höjden, eller iaf de höga byggnaderna som byggs 
borde vara högre. Mer höghus i staden och då menar jag inte 15 våningar utan minst 25. Det 
skulle få staden att kännas mer intressant och mer som en storstad. Det skulle utmärka 
jönköping och folk skulle vilja åka in i staden istället för att bara åka förbi på e4:an. Det låter 
jätte bra att bygga ihop stadsdelarna och grönområden men gör dem också intressanta. Inte bara 
skog och några parkbänkar utan lekplatser, picknickplatser, sittytor etc. Kanske någon 
konstinstallation. En plats som jag tycker att man borde fokusera mer på är ödesmarken vid 
skeppsbron/Max. Där skulle man kanske kunna bygga lägenhetskomplex eller bostadsområden. 
Sista delen: riv den fula fabriken som ligger MITT i staden. Fruktansvärt, bygg en park istället!! 

Kommunens kommentarer: Frågan om höga hus kommer att behandlas i den 
arkitekturstrategi som kommunen håller på att ta fram. Det finns absolut ett behov av att 
utveckla kommunens grönområden när staden växer, synpunkterna skickas vidare till 
kommunens parkavdelning. Området vid Max ingår i Ramprogram för Munksjön och är 
utpekat som ett utvecklingsområde i utbyggnadsstrategin. När det gäller den fula fabriken 
mitt i staden, är vi ledsna men vi förstår inte vad som avses.  
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2021-2454 
Jag saknar strategi för utveckling av befintliga parker i allmänhet och stadsparken i synnerhet. 
Det nämns att det ska finnas god tillgång till parker -men ingen plan för dessa! Stadsparkens 
potential är enorm bara man tar tillvara på den. Konkreta exempel:  

1. Fler och bättre grillplatser kring de redan befintliga samt fler och bättre sittmöjligheter, där 
medhavd eller nygrillad mat kan förtäras, i anslutning till befintliga. Den stora gräsytan borde 
enkelt kunna göras till hela Jönköpings vardagsrum/matsal med fler och bra sitt/ätmöjligheter.  

2. Konstfrusen isbana -förslagsvis vid den gamla banan för radiobilar, med tillhörande 
belysning och läktare. Kommunens uteblivna satsningar på spolning för spontanåkning torde 
kunna motivera en konstfrusen isbana och skulle dessutom locka människor till stadsparken 
även den kalla årstiden.  

3. Större satsning på djurhållning. De stora hagar som finns och som delvis upprustats samt står 
tomma skriker efter liv! Får, grisar, kaniner, älgar(!) etc. Här blir många människors enda möte 
med djur och det borde satsas på mer och fler!  

4. Olika slingor för tipspromenader -interaktiva(?).  

5. Upprustning av fotbollsplanen samt anpassa den för annan aktivitet. Stadsparken behöver ett 
omtag för att skapa gemenskap, värme och lust. Dagens stadspark lockar knappast besökare 
utanför stadsdelen och upplevs som själlös när stora delvis tomma lekställningar tornar upp sig 
en kall vinterdag eller kring lunch en solig vårdag. 

Kommunens kommentarer: Vidarebefordrat synpunkterna kring stadsparken till 
tekniska kontoret som ansvarar för skötsel och utveckling. För stadsparken finns ett 
gestaltningsprogram för gestaltning och utveckling. Stadsparken är en park som tekniska 
kontoret jobbar väldigt mycket med och där det finns en långsiktig plan för utveckling. 

 
 
2021-2519 
Detta var det mest undermåliga underlag jag någonsin skådat. Att man så fatalt misslyckats med 
att göra en bullerutredning som i sin tur skall ligga till grund för ett projekt av den här 
digniteten. Har man gjort någon miljökonsekvensanalys utan en bullerutredning? Mitt förslag är 
att se över hela projektgruppen från trafikchefer, trafikplanerare och utredare. Dom har inte 
utfört det dom fått betalt för att utföra. Vill minnas att det var ett par miljoner kronor som 
avsattes för detta. Var tog dom vägen? Har vi ett gäng med ”timtjuvar” avlönade som leker bort 
skattemedel? Handlar detta om vad vi har för politiskt styre så påminn gärna vem och vilket 
parti som står för vad i denna fråga vid nästa val för detta är jag inte intresserad av att sponsra 
längre. 

Kommunens kommentarer: När det gäller den befintliga bullermiljön finns ett 
åtgärdsprogram för buller till vilken det är länkat i planbeskrivningen del 2. 
Bullersituationen utreds inte i utbyggnadsstrategin eftersom den är beroende av till 
exempel åtgärder i det enskilda projektet. Bullersituationen måste därför utredas i det 
efterföljande planeringsarbetet för varje enskilt projekt. 
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2021-2524 
Jag tycker bäcken är fin och vill inte förstöra den. När man går till skolan kan det bli mycket 
bilar och dålig luft. 

Kommunens kommentarer: Tyvärr förstår vi inte vilket område som avses. 

Volontären 1 
Vi i Volontären 1 bor granne med Saturnusplan som länkar samman grönytorna på östra 
Vätterstranden med Rosenlunds odlarförening. För oss är närheten till dessa grönområden med 
grönskande träd och växtlighet och den rymd som dessa utgör vår trädgård och en viktig 
anledning till att vi valt att bo här. Dessa oaser i stadens kärna är ovärderlig ur miljösynpunkt då 
de är stadens lungor. De är också oerhört viktiga för medborgarnas mentala hälsa då de utgör 
platser för rekreation och är en lugnande miljö där man kan hämta kraft och energi. Att förtäta 
Jönköpings stadskärna ytterligare med mer bebyggelse och mindre grönytor gör därför staden 
mindre attraktiv både för oss som redan bor här men också för människor som kan vilja flytta 
hit. Vi som bor nära koloniområdet ser också att det är en viktig integrationsplats för våra 
utlandsfödda medborgare då det blir en naturlig mötesplats med samtal och samarbete kring 
odlingarna. 

Kommunens kommentarer: Den främsta anledningen till att omvandla området till 
stadsbebyggelse är att utnyttja läget utmed ett framtida spårvagnsstråk vid 
Huskvarnavägen.  Det ger en möjlighet att få bostäder, arbetsplatser och service i direkt 
anslutning till mycket god kollektivtrafik men även att ny bebyggelse kan vara en del i 
Huskvarnavägens omgestaltning och funktion som stadsstråk som börjar vid just 
Saturnusplan och sedan sträcker sig genom hela Rosenlundsområdet och över till 
Österängen.  

Ambitionen är att ytan för koloniområden och stadsodling i Rosenlund och Liljeholmen 
totalt sett ska öka. Den största delen av det aktuella området kan flyttas till den östra 
delen av Liljeholmsparken och det planeras även för nya koloni- och 
stadsodlingsområden vid Rosenlundsbankarna och i ett nytt grönt stråk utmed järnvägen 
som ska koppla samman Rosenlund med Österängen och Ekhagen. 

 

Kaxholmens vägförening 
Det verkar som om Östra kommundelen är bortglömd i planarbetet. Vi vill därför föreslå att 
man upprättar byggnadsplan för småhus i Kaxholmen, samt lägenheter både i bostadsrättsform 
och hyresrättsform.  

Kaxholmen är ett vackert och eftertraktat område och kommunen äger viss mark i området. Bl.a 
Tullebogård samt i ravin med omnejd där man svänger in på Björkdungevägen från 
Övragärdesvägen. Kommunen äger även mark över Kullgatan mot vattenreservoaren.  

Tullebo gård skulle man kunna ha som bytesmark till närliggande ängar och skogsparti som 
ligger nära Kaxholmen.  

Det är länge sedan det fanns lediga tomter i Kaxholmen.  
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Vi anser det angeläget att alla kommundelar ges möjlighet till utveckling och därmed lämnar vi 
detta förslag. 

Kommunens kommentarer: I arbetet med Landsbygden och de mindre tätorterna (etapp 
2) av utbyggnadsstrategin som kommer påbörjas under våren kommer Kaxholmen att 
studeras. Samråd för landsbygden och de mindre tätorterna (etapp 2) beräknas skickas ut 
under hösten.  

 

2021-2528 
 EN FÄRJA PÅ MUNKSJÖN  
INLEDNING:  
I över tusen år har Jönköpingsbor färdats över vatten! Under hela medeltiden var vattnet 
det självklara sättet att transportera människor, djur och varor till och från 
handelsplatsen Junakop. Det var först på 1860-talet när järnvägen kom till staden 
Jönköping, som sjöfarten fick konkurrens.  

 
Munksjön i Jönköping 1898  
Sjöfarten till och från Jönköping var betydande ända fram till mitten av 1950-tal.  
MUNKSJÖN fungerade under hela denna tid som en inre skyddad hamn.  
2000-talets Jönköping har vuxit! Snart bor det 150 000 personer i Jönköpings kommun. 
Den centrala stadskärnan, gamla Jönköpings stad, är nu tättbebyggd. På flera ställen har 
man fyllt ut jordmassor i Munksjön för att få mer plats. Broarna över kanalen mellan 
Vättern och Munksjön har blivit fasta.  
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Över Munksjön har stadsplanerarna låtit bygga en trafikled, Munksjöbron. 2  
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För stadsplaneraren 2021, är vattnen i centrala Jönköping en utmaning. För de boende 
en tillgång. Vättern, Munksjön och Rocksjön ger ljus, rymd och luft åt den centrala 
staden. Samtidigt blir den viktiga kommunikationen i centrala staden svår att lösa på ett 
tillfredställande sätt.  
En anpassad färjetrafik över Munksjöns vatten skulle underlätta den centrala 
kommunikationen. Samtidigt skulle det också innebära en miljövänlig, lustfylld 
upplevelse för de boende och besökande, samt;  
En spillra av sjöfartsstaden Jönköping!  
________________________________________________________________  
FÖRSLAG:  

 
Färjan Gasaccumulator III. Byggd 1915 vid Bergsunds Mek Verkstad  
I Jönköpings yttre handelshamn ligger sedan många år en före detta färja.  
GASACCUMULATOR III, som i Jönköping förvandlades till en flytande restaurang 
med namnet SALTKRÅKAN. Nu ligger hon till synes övergiven.  
Jönköpings kommun gör en välgärning, om kommunen köper henne!  
Lyft upp henne! Demontera all inredning och överbyggnad. Renovera skrovet!  
Ett lågt fartygsskrov som redan från början var anpassat för fart över inre vatten.  
Förse henne med elmotor och litiumbatterier samt ett modernt styrsystem med drivande 
propellrar. Volvo Penta testar eldrift i fransk katamaran. Är övertygad om att företaget 
skulle vara intresserad av att få ett projekt på hemmaplan.  
Förse henne med en glasad överbyggnad i en höjd över vattnet som är anpassad till 20 
sittande passagerare, samt några cyklister. Max antal passagerare 30. Alla skall ha fri 
sikt genom fönster. Fartyget totala höjd över vattnet anpassas för passage under 
Munksjöbron. Hon skall självklart uppfylla sjöfatsverkets krav för passagerartrafik över 
”inre vatten” i ett skyddat vatten. 3  
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Sex angöringsbryggor för  
el-färjan E/S MAGNUS LADULÅS:  
1.Södra strandgatan, mitt för nr 12  
med gångavstånd till Östra Centrum  
2.Högskolan, Vid övergångsstället  
Gjuterigatan 5 / Munksjögatan  
3.Ångbåtsgränd, för nya  
Munksjöstaden  
4.Skeppsbron, med nya Väster brunn,  
snabbtågstation, jordbruksverk.  
5.Norsudden, anpassa befintlig brygga!  
6.Spira, Kulturhusgränd mot Östra  
Strandgatan och Kolgården  
7.Rundtur!  
Sjöfartsverkets senaste rättade  
sjökort över Munksjön, tryckt 1987  
TRAFIKENS UTFÖRANDE:  
Färjan i tjänst mellan kl. 06.30 – 21.30. För att färjan skall fungera optimalt, bör den få 
en marchfart mellan 5 - 8 knop. Alltid bemannad med en skeppare och en båtsman. Två 
”turlag” per dag, gör fyra besättningsmän för att täcka tänkt daglig drifttid. För att 
kunna driva färjetrafiken, innebär det en fast besättning på tolv behöriga 
besättningsmän, vilka tjänstgör i ett skiftesschema med inplanerade fridagar. Alla tolv 
besättningsmän bör vara behöriga skeppare för att arbetsuppgifterna ombord kan 
fördelas på alla. Trafikverket och Sjöfartsverket följer aktivt de nya linjer/rutter/ 
sjöfartsaktiviteter runt om i landet som påbörjas för att samla in information om brister 
och möjliggörande faktorer i enskilda projekt.  
FÄRJANS INREDNING:  
Ombord skall finnas plats för 20 sittande passagerare. Gärna i separata fasta stolar som 
enkelt kan lossas för rengöring och lagning. Två soffor/britsar för passagerare, vilka kan 
omvandlas till vilobädd vid sjukdomsfall. En allmän toalett med tillhörande handfat. På 
fördäck plats för fem cyklar. 4  
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En halv trappa upp, en skyddad styrhytt, som har 360 graders fri sikt, för en sittande 
skeppare. Från styrhytten regleras färjans manövrering. En separat ”besättningshytt” 
med två fasta ”flygplansfåtöljer” för rast/vila. I hytten ett mindre pentry, samt en toalett 
reserverad för besättningen.  

LOGISTIK:  
Passagerare trycker in önskad destination 
på en ”pekskärm”, monterad vid de sex 
grindarna till angöringsbryggorna. När 
avgiften är erlagd, erhåller passageraren 
sin biljett. Datorn registrerar och anger tid 
för ankomst och avgång. Skepparen får via 
datorn, hjälp med fastställande vilken 
brygga som skall angöras, samt tid för 
avgång och ”ETA” ankomst.  
Länstrafikens ordinarie biljettsystem är 
tänkt att fungera även här! När färjan lagt 
till och passageraren går ombord, visas 
biljetten för en avläsare. Datorn öppnar 
passagen in i färjan.  
Med hjälp av artificiell intelligens, 
planeras, implementeras och kontrolleras 
styrningen till en effektiv logistik. Styrd av 
antalet önskade destinationer, samt 
ombordvarande passagerares angivna 
destination. Finns rundtur registrerad, 

garanteras rundturen i tid och omfattning. Även besättningens lagstadgade pauser och 
uppehåll, är förprogrammerade och blir en del av logistiken. Målsättningen är SNABB 
OCH SÄKER TRANSPORT!  
ANGÖRNINGSBRYGGOR:  
Sex flytande angöringsbryggor utformade identiskt lika. Bryggorna är anslutna till en 
fast gjuten betongkaj, försedd med anpassat stängsel och grind.  
Bryggorna skall ”fånga upp” färjan på ett mjukt och säkert sätt, med hjälp av  
en intelligent angöring system typ ”DockSense Alert”, anpassat för färjans behov. Lätt 
fjädrande elektromagneter sitter monterade på angöringsbryggan, med mindre motparter 
i färjans skrovsida. Förtöjningen sker automatiskt, med hjälp av dessa elektromagneter, 
styrda elektroniskt av skepparen. När färjan angör bryggan, ansluts automatisk el-
laddning. Då kan alla borda och lämna färjan säkert, via ramp i plan med förstäven. När 
färjan inte är i tjänst, förtöjs hon traditionellt. 5  
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LANDBASERAD SERVICE:  
Norsudden blir färjans hägnade natthamn. Där ansluts el, vatten och vacuumtömning av 
septiktankar, kopplat till Simsholmen. Varje morgon får hon sin dagliga rengöring. Två 
man ur ordinarie besättning i turordning. Med en servicebil, har de uppdraget att göra 
daglig tillsyn och underhåll av samtliga sex angöringsbryggor. Samtidigt utgör de en 
reserv och stöd för personalen ombord. För att garantera minimala avbrott i trafiken, 
skall det finnas minst två förprogrammerade ”pekskärmar” och två datorenheter i reserv. 
Vid ”datorstrul” pluggar man ur den felande länken och pluggar in reserven. Den 
felande länken tas om hand och uppdateras/justeras/repareras.  
DRIFTAVTAL OCH UNDERHÅLL:  
Ett driftavtal tecknas med Länstrafiken i Jönköping.  
När Munksjön riskerar att bli isbelagd, lyfts färjan och angöringsbryggorna upp ur 
vattnet för underhåll. JSS gamla varvsområde, Klubbhusgatan 1, kan vara en lämplig 
plats? Under tiden Munksjön är isbelagd, tjänstgör delar av ordinarie besättning med 
underhåll av den torrsatta färjan. Dess elektroniska utrustning plockas ur och 
uppdateras/justeras/repareras. Tillhörande angöringsbryggor får också ett 
omhändertagande. Några ur besättningen kan bli ett tillfälligt tillskott för länstrafikens 
kader av bussförare.  
KOSTNADER:  
Att i detta skede uttala sig om den faktiska kostnaden blir svårt. Att köpa en eldriven 
Scaniabuss för turisttrafik med toaletter, byggd för 30 personer är dyrt! Att skapa en helt 
ny busslinje och låta bygga sex trafiksäkra hållplatser i centrala Jönköping, hade 
sannolikt blivit kostsamt. Det är den jämförelsen man bör göra, för att få en uppfattning 
om kostnaden för den föreslagna färjetrafiken.  
Att bogsera upp SALTKRÅKAN till AB Motala Båtvarv tfn 0141-38 18 00, och låta 
dem bygga önskad färja, av befintligt godkänt skrov, kommer sannolikt att kosta 
miljoner. I jämförelse med ovan scenario, så borde kostnaden kunna bli acceptabel.  
När ”E/S MAGNUS LADULÅS” är sjösatt och färdig för leverans, kan hon för egen 
maskin gå sydvart och angöra Jönköping. Där bli lyft, för ny sjösättning i den för 
yrkessjöfarten i övrigt stängda Munksjön.  
Sex angöringsbryggor kan levereras efter egna önskemål om utformning, från företaget 
PONTECH flytbryggor i betong, Göteborg tfn 031-3614030.  
Den gjutna betongkajen med grindar och staket, kan byggas av lokal entreprenör. 6  
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UTBILDNING:  
Fartygsbefälsexamen klass VIII ger i Sverige behörighet att vara befälhavare på ett 
fartyg på högst 20 i dräktighet (20 Brutto, det vill säga båt på ca 12–15 m) och med 
högst 12 passagerare i kommersiell inre fart, med inre fart menas svenska skyddade 
vatten och svenska vatten nära skydd.  
Med registrerad sjötid (tjänstgöring) ger examen dig rätt att framföra fartyg på högst 70 
i dräktighet (Brutto). Kursen omfattar i Transportstyrelsens kursplan 100 timmar, där 1 
timme består av 40 minuter. De flesta kursarrangörer erbjuder kurser om en knapp 
vecka och kan även genomföras som distansutbildning.  
Motsvarande äldre examen kallades skepparexamen och gäller fortfarande som behörigt 
kompetensbevis för yrkesmässig trafik.  
De som tagit Kustskepparintyget under de senaste 12 månaderna kan numera ta 
Fartygsbefälexamen klass VIII på 3 - 5 dagar, då navigationen på Kustskepparintyget är 
att jämställa med navigationen på Fartygsbefäl klass VIII och därmed kan 
tillgodoräknas.  
För att få färjeverksamheten att fungera säkert, behövs en anställd erfaren sjökapten. 
Sjökaptenen har det övergripande ansvaret för de tolv besättningsmännen och 
verksamheten. I sjökaptenens uppdrag ligger även att ombesörja utbildningen lokalt i 
alla de områden som krävs för verksamheten. Verkställa obligatoriska övningar för att 
stärka säkerhetsarbetet ombord.  
Utgår ifrån att det finns många lokala ”sjömän” som efter kompletterande utbildning 
kan tänka sig att tjänstgöra som behörig besättningsman.  
BESIKTNING:  
Färjan är som alla andra passagerarfartyg, underställd regelbundna besiktningar med 
bestämda intervaller.  
Genomföras enligt regler som Trafikverket utformar. Beställning av besiktning ska 
skickas in till Transportstyrelsen minst 14 dagar före önskat besiktningstillfälle.  
Beställning av besiktning görs av fartygets befälhavare eller ägare. Om beställningen 
görs av ombud (ex. varv) ska det finnas en fullmakt för ombudet. Fullmakten ska 
skickas till Transportstyrelsen. 7  
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Bottenbesiktning av fartyg genomförs normalt när fartyget är torrsatt.  
Inför besiktningen bör skrovet vara rengjort.  
Besiktning av skrov, maskineri och elektriska installationer genomförs av 
klassificeringssällskapen eller Transportstyrelsen.  
Vid godkänd besiktning utfärdar ett klassificeringssällskap ett klasscertifikat. 
Transportstyrelsens motsvarande aktivitet går under benämningen  
SE-besiktning.  
 

Slupen VIKTORIA till kaj, där bussterminalen ”Östra Centrum” nu är beläget. 

Kommunens kommentarer: Kollektivtrafik på Munksjön har inte setts som ett alternativ i 
arbetet utan fokus har legat på den typ kollektivtrafik vi har idag och på längre sikt även 
spårbunden trafik. Ett särskilt uppdrag om att ta fram en trafikstrategi för Jönköping ska 
påbörjas och förslaget om färjetrafik på Munksjön vidarebefordrar vi till Utveckling- och 
trafikavdelningen som ansvarar för trafikstrategin. Ett arbete med en vision för Vättern är 
också under arbete där utveckling av båtlivet är en fråga. Vision Vättern beräknas vara klar 
under sommaren 2022.   
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