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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag har upprättats över fastigheterna Hälsan 2, Hälsan 5, Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet 
och beslutade att skicka ut planförslaget på samråd under tiden 10 juli – 28 
september 2015. Samrådshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, berörda 
förvaltningar och myndigheter samt berörda fastighetsägare. Ett allmänt 
samrådsmöte hölls den 17 augusti kl. 18:30.  Detaljplanen annonserades i 
Jönköpingsposten 26 augusti samt på kommunens anslagstavla.

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

Ändring av planområdets avgränsning efter granskningsskedet

Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. som var utställd på granskning har nu 
delats upp i två detaljplaner: Rubricerad detaljplan som består av fastigheten 
Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1 samt en detaljplan som 
består av  fastigheten Hälsan 2, resterande del av marksamfälligheten Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. 

Anledningen är att det pågår vidare gestaltningsarbete för fastigheten Hälsan 2 
som innebär att denna del ställs ut för en andra granskning. Det medför att en del 
av yttrandena som inkommit under granskningen inte berör aktuellt planområde 
i rubricerad detaljplan Hälsan 5 m.fl. Dessa yttrandena kommenteras i det 
granskningsutlåtande som upprättas för Detaljplan för Hälsan 2 m.fl. 

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

1. Jönköpings länstrafik  2018-10-31, ingen erinran
2. Jönköpings energi   2018-11-01 (1)
3. Försvarsmakten   2018-11-13, ingen erinran
4. Region Jönköpings län  2018-11-13 (2)
5. Räddningstjänsten   2018-11-14, ingen erinran
6.     2018-11-15 (3) 
7.    2018-11-16 (4)
8.    2018-11-16 (5)
9. Länsstyrelsen   2018-11-20, ingen eriran
10.     2018-11-20 (6)
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11. Jönköpings Hembygdsförening               
Gudmundsgillet   2018-11-20 (7)

12. Hemsö Hälsan AB   2018-11-21 (8)
13. Bostadsrättsföreningen Hälsan 2018-11-21 (9)
14. Miljö- och hälsoskyddsnämnden        2018-11-21 (10)
15. Lantmäterimyndigheten  2018-11-21 (11)
16. Vänsterpartiet i Jönköping  2018-11-22 (12)
17. Jönköpings länsmuseum   2018-11-22 (13)
18.   2018-11-22 (14)
19. Kommunstyrelsen   2018-11-26 (15)
20. Tekniska nämnden   2018-12-11 (16)
21. Socialförvaltningen   2018-12-17 (17)

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

1. Jönköpings energi

I möte inför detaljplanen diskuterades utseendet på ny nätstationen och att 
använda matrisgjuten tegelimitation på nätstationen ansågs tillräckligt. Om 
annat alternativ kommer krävas skall utsmyckningen bekostas av exploatör.

Kommentar

Yttrandet berör inte rubricerad detaljplan eftersom planområdet har delats och 
omfattas av två detaljplaner. Byggnadstekniska detaljer och kostnadsfördelningar 
gällande den tilltänkta nätstationen kommer att diskuteras vidare inför det 
andra granskningskedet för Detaljplan för Hälsan 2 m.fl. 

2. Region Jönköpings län

Region Jönköpings län (fd Jönköpings Läns Landsting) hyr lokaler av Hemsö 
på fastigheten Hälsan 3 och av Jönköpings kommun (kommunala bolaget 
Jönköpings Fastighetsutveckling AB) på fastigheten Hälsan 2.

I lokalerna på Hälsan 3 bedriver Region Jönköpings län verksamheterna 
Vårdcentral, Laboratorium, Rehab, Barn- och UngdomsMedicinsk Mottagning 
samt Barnahus. I lokalerna på Hälsan 2 bedriver Region Jönköpings län 
verksamheterna Bassängbad, Folktandvård samt Jönköpings Folkhögskola.

Det är övervägande konkurrensutsatta verksamheter med samhällsansvar som 
följer hälso- och sjukvårdslagen.

Region Jönköpings läns verksamheter har påtalat sin oro för de konsekvenser 
som blir följden av en kommande byggnation om detaljplanen vinner laga kraft. 
Region Jönköpings län samlade synpunkter framgår av denna skrivelse.

Vi ser allvarligt på de konsekvenser vi sammanställt nedan och som blir följden 
om detaljplanen vinner laga kraft.
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• Minskat dagsljus i de stadigvarande arbetsplatserna i verksamheternas 
söderfasader på Hälsan 3 samt vissa rum i verksamheternas lokaler på Hälsan 
2 riskerar att bli ett arbetsmiljöproblem. Det känns inte tillfredställande att 
dagsljusfaktorn är under 1%, vilket är rekommendationen enligt Boverkets 
allmänna råd.

• Insyn från nybyggnationen på Hälsan 5 i de stadigvarande arbetsplatserna 
i verksamheternas söderfasader på Hälsan 3 innebär problem med sekretess 
för patienter. Att mörklägga arbetsplatserna är inget alternativ då det innebär 
arbetsmiljöproblem. Att använda insynsskyddande solfilm eller liknande är inte 
möjligt då färgåtergivningen förändras vilket innebär att felaktiga diagnoser 
riskerar att sättas, därför är detta aldrig tillåtet i vårdlokaler.

Minskningen av dagsljus samt ökad insyn pga byggnationen på Hälsan 5 
förvärras av byggnadens tillåtna höjd. Av denna anledning samt att den tillåtna 
byggnadshöjden på Hälsan 5 är betydligt högre än omgivande bebyggelse 
motsätter vi oss den tillåtna byggnadshöjden. Byggnadens höjd borde anpassas 
till omgivande bebyggelse.

• Risk finns för överhörning mellan huskropparna på Hälsan 3 och Hälsan 5 
(vid öppna fönster) vilket innebär problematik för sekretessen.

• Försämrad angöring och tillgänglighet till entréer till Region Jönköpings läns
verksamheter på Hälsan 3 och Hälsan 2 under byggtid.

• Minskning av besöksparkeringar och korttidsparkering på Hälsan 2. Det 
är viktigt med parkeringsmöjligheter för patienter och besökare till Regions 
Jönköpings läns verksamheter. Vi vill även poängtera att det är viktigt att 
Kommunens parkeringar runt parken (Fabriksgatan och Lasarettsgatan) är 
tillgängliga under byggnationen på Hälsan 5.

• En konsekvens av lokaler med sämre funktion och arbetsmiljö kan vara att 
det blir svårare att rekrytera personal till en samhällsviktig funktion. En annan 
konsekvens kan vara att Region Jönköpings län flyttar vissa verksamheter från 
Hälsan 2 och 3 till andra lokaler. En tredje konsekvens kan bli att problemen 
med arbetsmiljö/sekretess blir så stora i bl a rummen i söderfasaden på Hälsan 
2 pga närheten till nybyggnationen på Hälsan 5 att lokalerna inte kan användas 
för det ändamål de hyrs för. Med tanke på rummens funktion kan det innebära 
att hela/delar av lokalerna i Hälsan 3 inte kan nyttjas och att Region Jönköpings 
län inte längre kan hyra dessa lokaler.

Önskemål om justeringar av förslaget till ny detaljplan. Region Jönköpings län 
anser att byggrätten på Hälsan 5 är för generös. Byggnadshöjden bo i begränsas 
till samma höjd som omgivande bebyggelse. Prickmarken bör ökas för att 
skapa större avstånd mellan byggrätten på Hälsan 5 och befintlig byggnad på 
Hälsan 3, helst att prickmarken utformas så att byggrätten på Hälsan 5 får en 
fasad i norr i vinkel mot söderfasaden på Hälsan 3, alltså att norra fasaden på 
Hälsan 5 går svag vinkel riktad mot nordöst för att undvika en insyn rakt in i 
söderfasaden på Hälsan 3. Byggrätten på Hälsan 5 bör även styras så att den 
norra fasaden i möjligaste mån minskar fönsterytorna för att minska risken för 
insyn i söderfasadens rum på befintlig byggnad på Hälsan 3. Norra fasaden på 
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Hälsan 5 bör även i detaljplanen tvingas vara ljus för att öka dagsljusinsläppet. 
Byggrätten på Hälsan 5 samt sydvästra hörnet på Hälsan 2 bör även minskas 
i höjdled för att öka dagsljusinsläpp. Hälsan 2 bör tillskapa garageplatser för 
besökare till området vid den planerade nybyggnationen.

Kommentar

En avvägning har skett mellan det allmänna intresset att förtäta och skapa nya 
bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge i Jönköping och det enskilda 
intresset att säkerställa att dagsljusinsläppet, i de nedre lokalerna i befintlig 
byggnad i den södra delen av Hälsan 3, uppnår Boverkets rekommenderade 
och ej bindande dagsljusfaktor 1%. 

Olika utformningsalternativ har diskuterats under arbetets gång, men studier 
har visat att en sänkning av byggnaden inte avsevärt förbättrar dagsljusinsläppet 
till befintlig byggnad. Prickmark har lagts till i den norra delen av Hälsan 5 för 
att säkerställa ett större ljusinsläpp till verksamhetslokaler på Hälsan 3 och 
bostäder på Hälsan 5. 

I avvägningen mellan konsekvenserna för dagsljusinsläpp för de enskilda 
verksamhetsrummen och det övergripande allmänna intresset att tillskapa 
nya bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge i Jönköping, gör 
stadsbyggnadskontoret bedömningen att förändrade dagsljusförhållanden för 
befintlig bebyggelse på Hälsan 3 är godtagbara. Bostadsbristen innebär att 
behovet av nya bostäder i Jönköping är stort och planförslaget går i övrigt 
linje med kommunens utbyggnadsstrategi att tillskapa bostäder i attraktiva och 
kollektivtrafiknära lägen i centrala Jönköping. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att det allmänna intresset att förtäta 
och skapa bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära länge är överordnat 
det enskilda intresset att uppnå rekommenderad dagsljusfaktor i de enskilda 
rummen på plan 2, 3, 4 och 5 i den södra delen av befintlig byggnad på Hälsan 
3. Se bilaga Dagsljusstudie 1 och 2 för ytterligare information. 

3.  

Som tidigare mångårig medarbetare på stadsbyggnadskontoret blev jag oroad 
av de bilder som visades i JP i början av sommaren beträffande den nya 
exploateringen på fastigheten Hälsan 2. Efter stadsbyggnadsnämndens beslut 
i juni om att ställa ut planen för granskning har det dröjt ända till slutet av 
oktober innan det funnits några tillgängliga handlingar. Det som fram till den 
21 november är utställt är bristfälligt och kommunens stadsmodell i Juneporten 
har först de senaste dagarna kompletterats med det föreslagna projektet, flera 
veckor efter utställningstidens början. Ett så här omvälvande byggnadsprojekt 
i skala och gestaltning i stadens centrala delar bör i god tid redovisas med 
ett ordentligt genomarbetat material, exempelvis illustrationer från viktiga 
siktpunkter i staden och dess omgivningar. Först då kan invånare och politiker 
ges möjlighet att skaffa sig en välgrundad uppfattning om det är så här vi vill 
att vår stad ska utvecklas.
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Kommentar

Stadsbyggnadskontoret instämmer angående att en trämodell för planförslaget 
borde ha redovisats en längre period i kommunens stadsmodell i trä. 

Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. som var utställd på granskning har nu 
delats upp i två detaljplaner: Rubricerad detaljplan som består av fastigheten 
Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1 samt en detaljplan som 
består av  fastigheten Hälsan 2, resterande del av marksamfälligheten Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. 

Anledningen är att det pågår vidare gestaltningsarbete med ett justerat förslag för 
fastigheten Hälsan 2 som innebär att denna del ställs ut för en andra granskning. 
Samtliga parter får således återigen möjlighet att inkomma med synpunkter om 
förslaget. Under granskningsperiod 2 kommer det nya gestaltningsförslaget för 
Hälsan 2 även att redovisas i kommunens stadsmodell i trä som återfinns i 
Jönköpings kommuns besökcenter.

4. 

Ett förverkligande av rubricerade plan skulle innebära en total avvikelse från 
den centrala stadens skala och bebyggelsestruktur.

Den beskrivna attraktiviteten i det nya stråket mellan Juneporten via 
Trädgårdsgatan till den planerade tornbyggnationen I Hälsan 2 är svårförståelig: 
Trädgårdsgatan utgörs i sin södra del av slutna fasader kring en veritabel 
parkeringsplats; det fortsatta sambandet etableras via en glasad håltagning i 
befintlig tegelbyggnad och därefter i en nittiogradig avvikelse från det angivna 
stråket till den i kvarteret inkilade skyskrapan.

Utformningen av de tillkommande tornbyggnaderna i kv Hälsan 2 sägs 
följa tre kriterier av stor betydelse vid uppförandet av höga hus. Nämligen 
en stadsbyggnadsmässig tanke samt tredelade, uppåt avsmalnande 
byggnadskroppar. Enligt planförfattaren har den tillkommande byggnationen 
därigenom kunnat utföras med lyhörd anpassning till såväl omgivande stadsrum 
som lokal byggnadstradition.

De bristfälligt beskrivna förutsättningarna och kriterierna äger sin motsvarighet 
i de föreslagna tornbyggnadernas utformning.

Den lyhörda anpassningen till omgivande stadsrum saknas. Skalan är omänsklig. 
Svårtillgängligheten uppenbar. Tornbyggnadernas arkitektoniska gestaltning ter 
sig som ett legoklossbygge av kolossala proportioner i trivial symmetri.

I radions arkitekturprogram Stadsinspektionen beskrev Mark Isitt staden 
Jönköping som ett imponerande men inte överdrivet finkänsligt klondike. 
Som guldkorn i gruset framhölls Carl Nyréns länsmuseitillbyggnad och Gert 
Wingårdhs Spira.

Ge staden mer av sådan arkitektur! Utlys en allmän arkitekttävling för 
medborgarnas och de kommunala behovens tillgodoseende. Så möjliggörs en 
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byggnation av hög arkitektonisk kvalité, på en gång kontextuellt lyhörd och 
djärvt nyskapande.

Anta inte den rubricerade detaljplanen!

Kommentar

Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. som var utställd på granskning har nu 
delats upp i två detaljplaner: Rubricerad detaljplan som består av fastigheten 
Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1 samt en detaljplan som 
består av  fastigheten Hälsan 2, resterande del av marksamfälligheten Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. 

Anledningen är att det pågår vidare gestaltningsarbete med ett justerat förslag för 
fastigheten Hälsan 2 som innebär att denna del ställs ut för en andra granskning. 
Samtliga parter får således återigen möjlighet att inkomma med synpunkter om 
förslaget. Under granskningsperiod 2 kommer det nya gestaltningsförslaget för 
Hälsan 2 även att redovisas i kommunens stadsmodell i trä som återfinns i 
Jönköpings kommuns besökcenter.

5. 

Planbeskrivningens angivna bilaga ”Skuggstudie kv. Hälsan del 2” innehåller 
felaktig fakta.

Bilagans begrepp ”Solstudie befintlig bebyggelse” respektive ”Solstudie befintlig 
bebyggelse + föreslagen byggrätt” är direkt missvisande. Sedan solstudien 
genomfördes har högskolans nya byggnad på f.d. bilparkeringen i sydöstra 
hörnet i korsningen Barnarpsgatan - Gjuterigatan byggts upp, se röd markering 
i utdrag från solstudien samt foto taget 2018-11-04 kl. 09.00. Som tydliggörs 
uppstår skuggning även på/från denna byggnad, vilket ska beaktas före 
antagande av detaljplanen.

Kommentar

Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. som var utställd på granskning har nu 
delats upp i två detaljplaner: Rubricerad detaljplan som består av fastigheten 
Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1 samt en detaljplan som 
består av  fastigheten Hälsan 2, resterande del av marksamfälligheten Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. 

Anledningen är att det pågår vidare gestaltningsarbete för fastigheten Hälsan 2 
som innebär att denna del ställs ut för en andra granskning. En ny skuggstudie 
kommer att upprättas inför granskningsperiod 2 där denna byggnad är med. 

6. 

Jag anser att förslaget till byggnation är fullständigt oacceptabelt och mer att 
se som ett absurt utslag av det storhetsvansinne som drabbat tjänstemän och 
politiker i Jönköpings kommun de senaste åren.

Var finns hänsynen till de redan boende i omgivningen och var finns hänsynen 
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till omgivande bebyggelse och framför allt VAR finns några beskrivningar av 
konsekvenserna för oss som bor och verkar i området?

Jag kan inte med bästa vilja i världen förstå hur man tänker när man tycker att 
ett hus med fjorton våningar knyter an till befintliga byggnader. Hälsan 1 är ett 
sexvåningshus och befintliga byggnader på Hälsan 2 har åtta våningsplan…… 
På den byggnation som nu sker för högskolans räkning på Barnarpsgatan ville 
högskolan ha byggt ytterligare några våningsplan men enligt uppgift så fick man 
inte detta då byggnadshöjden skulle passa till kringliggande byggnader. Märkligt 
att detta inte gäller planerat bygge på Hälsan 2. I de första handlingarna som 
presenterades står det att ”kommunen framförde att det är essentiellt att ta 
hänsyn till omgivande bebyggelse genom att anpassa den tillkommande 
bebyggelsens höjd till befintliga bebyggelsehöjder i kvarteret” VAR är denna 
anpassning?

Jag finner det också oerhört märkligt att det finns dagsljusstudier gjorda för 
byggnader på Hälsan 3 som är kontor och verksamhetslokaler men INGA för 
Hälsan 1 där människor lever och bor dygnet om! Har Stadsbyggnadsnämnden 
helt missat att det endast några meter från föreslagna byggnation sen tidigt 
1990-tal ligger ett helt kvarter med 220 lägenheter där hundratals människor 
(skattebetalare i Jönköpings kommun) bor? Ett antal av dessa lägenheter 
kommer att få hela sin boendemiljö förstörd om detta missfoster till byggnation 
blir verklighet, för att inte tala om vilka olägenheter de kommer att utsättas för 
under byggtiden. Enda gången som något nämns om oss boende är när man 
kort konstaterar att ”Den nya byggnadsvolymen kommer innebära att utsikten 
för de boende på fastigheter såsom Hälsan 1 kommer att förändras” Onekligen 
förändras utsikten om man får stirra rakt in i en vägg på en fjorton våningar hög 
koloss…. Även en skuggstudie är gjord…..för att visa hur eventuell byggnation 
kommer att påverka Lasarettsparken! Det är förvisso en vacker park men hade 
det inte varit på sin plats att i första hand göra en skuggstudie över hur befintlig 
bostadsbebyggelse påverkas av en byggnation?

Jag anser att hela det nuvarande förslaget till byggnation är oacceptabelt och 
då främst på grund av obefintlig hänsyn till befintliga bostäder och mycket 
bristfälliga analyser av vilka konsekvenserna blir av en sådan byggnation och 
jag utgår från att stadsbyggnadsnämnden kommer till sans och inser att vi som 
redan bor och verkar i området också måste ha en dräglig boendemiljö.

Det kan inte vara viktigare att bygga spektakulära byggnader än att ha 
medborgare som kan fortsätta leva och trivas i sin stad!

Kommentar

Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. som var utställd på granskning har nu 
delats upp i två detaljplaner: Rubricerad detaljplan som består av fastigheten 
Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1 samt en detaljplan som 
består av  fastigheten Hälsan 2, resterande del av marksamfälligheten Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. 

Anledningen är att det pågår vidare gestaltningsarbete med ett justerat förslag för 
fastigheten Hälsan 2 som innebär att denna del ställs ut för en andra granskning. 
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Samtliga parter får således återigen möjlighet att inkomma med synpunkter om 
förslaget. Under granskningsperiod 2 kommer det nya gestaltningsförslaget för 
Hälsan 2 även att redovisas i kommunens stadsmodell i trä som återfinns i 
Jönköpings kommuns besökcenter.

En ny skuggstudie kommer att upprättas inför granskning 2. Befintlig bebyggelse 
på Hälsan 1 är lokaliserad söder om tilltänkt bebyggelse på Hälsan 2 respektive 
5 och avgränsas av en ca 13 meter bred gata, vilket innebär att behov av en 
dagsljusstudie för Hälsan 1 inte har ansetts föreligga.  

7. Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet  

Gudmundsgillet har getts möjlighet att yttra sig över förslaget och vill lämna i det 
följande angivna grava anmärkningar. Inledningsvis vill vi teckna bakgrunden 
till våra invändningar. Vi anser att stadsdelarna Väster, Söder, Öster och 
Liljeholmen utgör stadens kärnområden, att de har en struktur och en bebyggelse 
som är mycket viktiga för vår känsla för stad, speciellt för vår stad. Vi menar 
att detta historiska arv bör behandlas med varsamhet. De förändringar som ska 
ske bör göras med måttfullhet, till exempel med beaktande av balansen mellan 
gröna och bebyggda delar, med måttfulla ökningar av våningsantalen. Viktiga 
offentliga byggnader bör ges framträdanden roller i stadsbilden. Inom Västra 
stadsdelen finns flera offentliga förvaltningar, men också skolor och kyrkor vars 
byggnader utmärker sig på ett positivt sätt.

Redan i samrådsförfarandet har ett flertal yttrande från bl a ägaren till Hälsan 3, 
Hemsö Hälsan Ab, hyresgäster i Hälsan 3, Region Jönköpings län, Vårdcentralen 
Bra liv, Folktandvården och de omkringliggande bostadsrättsföreningarna 
Hälsan och Harpunen, inkommit med synpunkter på byggnadernas höjd och 
den höga exploateringsgraden av befintlig mark.

Gillet instämmer i dessa påståenden och har framförallt invändningar mot den 
brist på hänsyn som tagits till omgivande byggnation. Höjden på husen avviker 
på ett dominerande sätt från omgivningen och innebär därmed att påståendet 
”att den tilltänkta bebyggelsen samspelar med omgivande bebyggelsestruktur 
genom att byggnadens lägsta byggnadsdel i sex våningar, korrelerar i höjd med 
intilliggande bebyggelse på Hälsan 1. Våning sex till åtta relaterar i höjd till den 
angränsande bebyggelsen på Hälsan 2 och våning nio till fjorton har ytterligare 
indrag från söder”. De översta sex våningarna avviker starkt från den skala och 
den bebyggelsestruktur som finns på stadsdelen Väster i Jönköping.

Motiveringen till den avvikande höjden på byggnaden, att husets höjd markerar 
högskolans plats i staden är inte saklig. Inte någon som besöker Jönköping idag 
kan undgå att märka Högskolan, som med sina byggnader är ett dominerande 
inslag i gatubilden och någon förstärkning av detta, på bekostnad av stadsmiljön 
kan inte vara nödvändigt.

De tre skälen för de planerade byggnadernas utformning kan bemötas på 
följande sätt:

1. Påståendet att de nya höga byggnaderna skall ha en stadsbyggnadsmässig 
tanke bygger på att Högskolan på något sätt behöver en signalförstärkning för 
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att folk skall hitta till området. Detta torde kunna gå att uppnå utan att förstöra 
stadsmiljön med en omotiverat hög byggnad. De byggnader som planeras är 
kontorslokaler och bostäder av tämligen trivial sort och behöver alls icke en 
framträdande markering i stadsbilden.

2. Byggnadernas tredelning för att anpassa dessa till omgivande gators skala är 
helt acceptabelt upp till våning åtta. Över detta skall de trappas in från gatulivet. 
Denna avtrappning kan på intet sätt sägas vara en anpassning till omgivande 
gator och stadsmiljön.

3. De högre byggnadernas påstådda ”smäckerhet liknande kyrktorn och att de 
bör avslutas med en nätt avslutning mot himlen” gör dem inte mindre störande 
för stadsbilden. Den tänkta tredje, högre delen bör inte utföras. Likheten med 
”Stalinkrokaner” är motbjudande. Att vilja inkräkta på kyrkornas varumärke 
känns skändligt.

Ett motiv till byggnadernas avtrappning skall vara bilder av Jönköpings Slott 
ur Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodernia, ett planschverk utgivet första 
gången 1716. Det är ett etablerat faktum att dessa planscher inte överensstämmer 
med verkligheten utan är starkt förskönande och proportioner har förändrats 
till att framhäva byggnadernas prakt. De kan knappast anses ha någon större 
överensstämmelse med verkligheten. Visingsborg på Visingsö nämns också som 
exempel. Dessa byggnader (klostret i Jönköping) och Visingsborg var försedda 
med trappstegsformade husgavlar, inte några genom en trappstegskonstruktion 
indragna våningar. Dessutom var aldrig Klostret i Jönköping ett dominerande 
byggnadsverk i 1600-talets Jönköping. Hans Flemings avritning 1650 ger en 
bättre bild av verkligheten än Suecia antiqua et hodierna.

Kommentar

Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. som var utställd på granskning har nu 
delats upp i två detaljplaner: Rubricerad detaljplan som består av fastigheten 
Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1 samt en detaljplan som 
består av  fastigheten Hälsan 2, resterande del av marksamfälligheten Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. 

Anledningen är att det pågår vidare gestaltningsarbete med ett justerat förslag för 
fastigheten Hälsan 2 som innebär att denna del ställs ut för en andra granskning. 
Samtliga parter får således återigen möjlighet att inkomma med synpunkter om 
förslaget. Under granskningsperiod 2 kommer det nya gestaltningsförslaget för 
Hälsan 2 även att redovisas i kommunens stadsmodell i trä som återfinns i 
Jönköpings kommuns besökcenter.

8. Hemsö Hälsan AB

Hemsö Hälsan AB (”Hemsö”) avger härmed yttrande över förslag till detaljplan 
för Hälsan 2 m.fl.

Hemsö är ägare till fastigheten Hälsan 3.

Hemsö äger fastigheten Hälsan 3 och hyr ut hela fastigheten till Jönköpings Läns 
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Landsting, som bedriver verksamhet i form av två vårdcentraler, laboratorium, 
barnahus (en form av samverkan mellan myndigheter i Jönköpings län, gällande 
barn som misstänks ha utsatts för brott), sjukgymnastik m.m.

För att Landstinget ska kunna bedriva en konkurrensutsatt verksamhet i 
fastigheten krävs bra lokaler med en god arbetsmiljö för medarbetare samt 
en god tillgänglighet till lokalerna för kunderna. Vidare är det av yttersta vikt 
att vården ska kunna bedrivas under sekretess och att samtal/ rådgivning ska 
kunna föras utan större yttre störningar.

Sammanfattning av Hemsö Hälsan AB:s yttrande
Hemsö motsätter sig förslaget till ny detaljplan med den förtätning av 
området som föreslås, genom att det skall tillåtas att uppföra en 14 våningar 
hög byggnad. Denna byggnad kommer att medföra ökad insyn i lokalerna, 
försämrad solinstrålning som medför minskat dagsljusinläpp vilket påverkar 
arbetsmiljön.

Hemsö motsätter sig det presenterade detaljplaneförslaget med hänsyn till 
nedanstående synpunkter.

Bebyggelse
Syfte
Den tilltänkta bebyggelsen samspelar med omgivande bebyggelsestruktur.

Hemsös yttrande
Att föreslå en fastighet med 14 våningar avviker markant från övrig bebyggelse 
i området, då det inom kvarteret inte finns några byggnader högre än åtta 
våningar. Vidare kommer stora delar av ljusinsläppet i söderläge att försvinna.

Föreslagen byggnad på Hälsan 5 kommer att ligga mycket nära Hälsan 3, 
förslaget säger ca 7 meter som längst. Detta innebär både försämrat dagsljus 
samt sämre sekretess för besökare. Detta gäller främst besök hos psykosociala 
enheten, läkare samt laboratoriet. För såväl nuvarande som framtida hyresgäster 
kommer insynen från en byggnad placerad så pass nära som 7 m avstånd 
betraktas som påtaglig försämring avseende insyn, utsikt samt ljudmiljö. Alla 
dessa punkter riskerar att bli ett stort arbetsproblem för Hemsös hyresgäster i 
Hälsan 3.

Ifall fastigheten Hälsan 3 får minskat dagljusinsläpp samt insyn från 
intilliggande byggnad kommer detta påverka möjlighet till framtida uthyrning 
av Hälsan 3. Det blir en klar försämring för rådande verksamheter som idag 
finns inom Hälsan 3. Rådande dagsljusinsläpp i lokalerna som understiger 
Boverkets rekommendation om 1 % i dagsljusfaktor innebär inte att ytterligare 
försämring inte ska beaktas.

Bilparkering
Syfte
Nuvarande markparkeringar på Hälsan 2 försvinner.

Hemsös yttrande
Vårdcentralerna på Hälsan 3 har ca 100.000 besökare årligen och alla tar sig inte 
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till vårdcentralerna med kommunala medel eller till fots, så det är av störst vikt att 
det även i fortsättningen finns möjlighet till allmänna korttidsparkeringsplatser 
och avlämningsytor i närområdet.

Det är av stor vikt att det efter samt under byggnationstiden finns parkeringar 
för besökande till Hälsan 3 och dess vårdcentraler. Det är också viktigt att 
kommunens parkeringar på Fabriksgatan och Lasarettsgatan hålls tillgängliga 
för besökande under byggnationen.

Dagvatten
Hemsös yttrande
Det är viktigt att säkerställa lågpunkter nära fastigheterna så att dagvattnet inte 
medför problem för fastigheterna.

Alternativ utformning av bebyggelsen
Syfte
Kommunen har framfört att det är viktigt att ta hänsyn till omgivande bebyggelse 
och att anpassa tillkommande bebyggelse till befintliga byggelsehöjder.

Hemsös yttrande
Förslaget med en 14 våningar hög byggnad avviker markant från övrig 
bebyggelse i området, då inga byggnader i kvarteret är högre än åtta våningar. 
Detta motverkar ovan nämnda syfte.

Hemsö ser gärna att fasaden som vetter mot Hälsan 3 blir fönsterlös eller får 
så lite fönster som möjligt för att motverka insyn och överhörning från en 
eventuellt ny byggnad.

Vidare ser Hemsö att avståndet mellan fasaden på Hälsans 3 södra gavel 
och Hälsan 5 blir så stor som möjligt och att prickmarken utökas för att öka 
avståndet mellan byggnaderna för att motverka insyn och överhörning.

Övrigt
Då området idag är bebyggt, finns det små möjligheter till etablering 
av byggarbetsplats på befintliga fastigheter. Detta innebär sannolikt att 
Lasarettsparken blir en etableringsplats där tung trafik frekvent kommer att 
köra, vilket i stor grad på ett negativt sätt kommer att påverka tillgängligheten 
till vårdcentralerna på Hälsan 3 under byggtiden.

Kommentar

Olika utformningsalternativ har diskuterats under arbetets gång, men 
studier har visat att en sänkning av byggnadshöjden inte avsevärt förbättrar 
dagsljusinsläppet till befintlig byggnad. Prickmark har lagts till i den norra delen 
av Hälsan 5 för att säkerställa ett större ljusinsläpp till verksamhetslokaler på 
Hälsan 3 och bostäder på Hälsan 5. 

En avvägning har skett mellan det allmänna intresset att förtäta och skapa nya 
bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge i Jönköping och det enskilda 
intresset att säkerställa att dagsljusinsläppet, i de nedre lokalerna i befintlig 
byggnad i den södra delen av Hälsan 3, uppnår Boverkets rekommenderade 
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och ej bindande dagsljusfaktor 1%. 

Olika utformningsalternativ har diskuterats under arbetets gång, men studier 
har visat att en sänkning av byggnaden inte avsevärt förbättrar dagsljusinsläppet 
till befintlig byggnad. Prickmark har lagts till i den södra delen av Hälsan 5 för 
att säkerställa ett större ljusinsläpp till verksamhetslokaler på Hälsan 3 och 
bostäder på Hälsan 5. 

I avvägningen mellan konsekvenserna för dagsljusinsläpp för de enskilda 
verksamhetsrummen och det övergripande allmänna intresset att tillskapa 
nya bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge i Jönköping, gör 
stadsbyggnadskontoret bedömningen att förändrade dagsljusförhållanden för 
befintlig bebyggelse på Hälsan 3 är godtagbara. Bostadsbristen innebär att 
behovet av nya bostäder i Jönköping är stort och planförslaget går i övrigt 
linje med kommunens utbyggnadsstrategi att tillskapa bostäder i attraktiva och 
kollektivtrafiknära lägen i centrala Jönköping. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att det allmänna intresset att förtäta 
och skapa bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära länge är överordnat 
det enskilda intresset att uppnå rekommenderad dagsljusfaktor i de enskilda 
rummen på plan 2, 3, 4 och 5 i den södra delen av befintlig byggnad på Hälsan 
3. Se bilaga Dagsljusstudie 1 och 2 för ytterligare information. 

9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar följande synpunkter över förslag 
till detaljplan inom fastigheten HÄLSAN 2, Jönköpings kommun:

• Påträffas en misstänkt förorening vid markarbeten, ska detta enl. 10 kap 11 § 
miljöbalken rapporteras till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. I byggnaden har 
det tidigare legat en tandläkarmottagning.

• Ledningar kan innehålla kvicksilver. Ledningar behöver saneras. En anmälan 
om sanering av förorenad mark ska göras till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Bedömning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har granskat ärendet utifrån risk för den 
planerade åtgärden, lokalisering och om den är lämplig med hänsyn till 
människors hälsa och miljön.

Skulle störningar ändå uppstå ska de omedelbart åtgärdas. 

Kommentar

Ovanstående föreskrifter angående anmälan om sanering av förorenade mark  
kommer att beaktas i kommande byggskede.  

10. Lantmäterimyndigheten 

Rubricerad detaljplan har översänts till lantmäterimyndigheten för granskning 
enligt plan-och bygglagen 5 kap.18 och 22a §.
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Efter granskning av planförslaget lämnar lantmäterimyndigheten följande 
information:

Planens genomförande och konsekvenser
Inom planområdet finns områden där kombinerade markanvändningar anges. 
Till exempel inom Hälsan 2 finns användningarna K (kontor) D (vård) S 
(skola) C (centrum) och B (bostäder) inom samma område. Vård och skola 
är användningar som kan vara både kvartersmark för enskilt bebyggande och 
kvartersmark för allmänt bebyggande beroende på vilken aktör som får bygglov. 
Användningarna kontor, centrum och bostäder antas vara kvartersmark för 
enskilt bebyggande. Kommunen har enligt 6 kap. 13§ PBL rätt all lösa in 
kvartersmark för allmänt bebyggande om inte markens användning för det 
allmänna ändamålet ändå kan anses säkerhetsställd. 

Kommunen har även enligt 14 kap. 14 § PBL en skyldighet att lösa in kvartersmark 
för allmänt bebyggande om fastighetsägaren begär det. Denna skyldighet gäller 
även om planens genomförandetid löpt ut. När markanvändning för enskilt och 
allmänt bebyggande blandas inom samma område kan detta leda till att rätten/
skyldigheten för inlösen blir oklar vid genomförandet. Planbeskrivningen bör 
förtydligas angående vad områdena, så som vård och skola, är tänkt vara och om 
de är avsedda att bebyggas av det allmänna. Om det är möjligt rekommenderas 
att redovisning av användningarna görs i olika sektioner.

Plankarta och bestämmelser
Boverket rekommenderar att användningsbestämmelser redovisas för sig i listan 
med planbestämmelser, även om området innehåller kombinerade ändamål.

Redovisning i plankartan av var de olika sektionerna är.

Kommentar

Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. som var utställd på granskning har nu 
delats upp i två detaljplaner: Rubricerad detaljplan som består av fastigheten 
Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1 samt en detaljplan som 
består av  fastigheten Hälsan 2, resterande del av marksamfälligheten Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. 

Anledningen är att det pågår vidare gestaltningsarbete med ett justerat förslag 
för fastigheten Hälsan 2 som innebär att denna del ställs ut för en andra 
granskning. 

Lantmäterimyndigheten påpekar att ett förtydligande angående förhållandet 
mellan de olika markanvändningarna för enskilt och allmänt bebyggande bör 
göras när de kombineras inom samma användningsyta. Detta kommer att 
förtydligas i detaljplanen som kommer att beröra fastigheten Hälsan 2, del av 
Hälsan s:1 och del av Hälsan 1. 

En sektionspil har lagts till i plankartan. Markanvändningarna kommer även 
fortsättningsvis att redovisas kombinerat i listan med planbestämmelser. 
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10. Brf Hälsan 

Bostadsrättsföreningen Hälsan i Jönköping har tagit del av förslag till detaljplan 
för Hälsan 2 med flera.

Föreningen äger fastigheten Hälsan 1 i Jönköping med 222 lägenheter och ca 
300 medlemmar. Föreningen disponerar även lokaler, som hyrs ut till företag 
och föreningar samt garage. Föreningen är samägare till samfälligheten Hälsan 
s:1.

Ett stort antal av föreningens medlemmar bor i lägenheter i den norra delen av 
fastigheten, som vetter mot Lasarettsgatan och den föreslagna nybyggnationen. 
Det är framför allt dessa medlemmar som har inkommit med synpunkter till 
styrelsen på den föreslagna nya detaljplanen. Vi yrkar därför på att man noga 
utreder vidare och innan förslaget vinner laga kraft presenterar lösningar på 
nedan angivna försämringar och obehag:

- Förväntad ökad trafik till de nya fastigheterna och de olägenheter som detta 
kommer att medföra för de boende i vår förening.

- Försämringar för boende med fönster mot Lasarettsgatan i form av förändrad 
utsikt, skugga, minskat dagsljus och insyn från den föreslagna nybyggnationen.

- Gästparkeringar från nuvarande Science Park försvinner och därmed 
möjligheten för besökande till vår fastighet att hitta parkering.

- Den intilliggande Lasarettsparken, som är närmaste grönområde, kommer att 
skuggas av den föreslagna byggnaden på Hälsan 5

Från styrelsen vill vi framför allt understryka de olägenheter som kommer att 
uppstå då parkeringsmöjligheter försvinner, befarad ökad trafik till de nya 
föreslagna byggnaderna med miljöpåverkan i form av trafikbuller och sämre 
luft pga. avgaser.

När det gäller Lasarettsgatan ställer styrelsen som krav att den under inga 
omständigheter får användas för motortrafik med undantag för nödvändig 
nyttotrafik som varuleveranser, färdtjänst, in- och utflyttning samt sophämtning. 
Lasarettsgatan utnyttjas idag flitigt som ett gång- och cykelstråk och bidrar 
till det levande centrum med mindre onödig fordonstrafik som vi alla önskar. 
Med biltrafik ser vi en risk för både miljömässig störning och även en sämre 
trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter.

Kommentar

Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. som var utställd på granskning har nu 
delats upp i två detaljplaner: Rubricerad detaljplan som består av fastigheten 
Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1 samt en detaljplan som 
består av  fastigheten Hälsan 2, resterande del av marksamfälligheten Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. 



15

Anledningen är att det pågår vidare gestaltningsarbete med ett justerat förslag för 
fastigheten Hälsan 2 som innebär att denna del ställs ut för en andra granskning. 
Samtliga parter får således återigen möjlighet att inkomma med synpunkter om 
förslaget. Under granskningsperiod 2 kommer det nya gestaltningsförslaget för 
Hälsan 2 även att redovisas i kommunens stadsmodell i trä som återfinns i 
Jönköpings kommuns besökcenter.

I detaljplanen föreslås att nuvarande vägsamfälligheten Hälsan s:1 ska övergå 
till allmän platsmark i form av gata med kommunalt huvudmannaskap. Syftet 
med planbestämmelsen är att den nuvarande marksamfälligheten Hälsan s:1 
omvandlas till en kommunal gata som blir ett attraktivt stråk som länkar 
samman Fabriksgatan, Gjuterigatan och Banarpsgatan. Gatan planeras att 
utformas som en torggata med avvikande markbeläggning och grönska. Främst 
gång- och cykeltrafik kommer att tillåtas, utöver detta servicefordon för 
sophantering, räddningstjänst och varutransporter. 

12. Vänsterpartiet  

Vi avstyrker föreliggande planförslag.

Byggnaderna är för höga och avviker från områdets hushöjder. Därmed blir de 
invasiva och störande i stadsrummet.

De ställs dessutom för tätt intill existerande byggnader. Detta innebär mörker, 
skuggning och insyn. Detta är allvarligt, då verksamheten delvis är särskilt 
integritetskänslig. Områdets mikroklimat kan dessutom förutses försämras.

Den redovisade motiveringen för att genomdriva dessa odiskutabla försämringar 
av grannmiljö och stadsmiljö - att kommunen behöver fler bostäder - håller 
inte: Det finns inte mark nog i centrum. Att envist fortsätta med central 
nyexploatering leder bara till en gradvist allt sämre stadsmiljö.

I stället bör den öppna mark som finns värnas och utvecklas, som allmän 
platsmark, grönstråk eller parkmark (som det finns för lite av centralt).

Nytillkommande bebyggelse bör i stället förläggas i halvcentrala lägen eller i en 
ny satelitstadsdel.

Kommentar

Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. som var utställd på granskning har nu 
delats upp i två detaljplaner: Rubricerad detaljplan som består av fastigheten 
Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1 samt en detaljplan som 
består av  fastigheten Hälsan 2, resterande del av marksamfälligheten Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. 

Anledningen är att det pågår vidare gestaltningsarbete med ett justerat förslag 
för fastigheten Hälsan 2 som innebär att denna del ställs ut för en andra 
granskning. 
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I planförslaget föreslås en exploatering som innebär det sker ett tillägg till nu-
varande bebyggelsestruktur och därmed en förtätning av stadsdelen Väster som 
helhet. De boende i området kommer ha möjlighet att resa kollektivt, vilket 
bidrar till ett hållbart resande. Planförslaget föreslår varierande användingar, 
t.ex bostäder och centrumverksamhet. På så vis skapas en bättre hushållning 
med markresurserna genom en högre bebyggelsetäthet och mångfacetterad an-
vändning.

Den tilltänkta bebyggelsen på Hälsan 5 samspelar  med  omgivande 
bebyggelsestruktur genom att byggnadens lägsta byggnadsdel, i sex våningar, 
korrelerar i höjd med intilliggande bebyggelse på Hälsan 1. Våning sex till åtta 
relaterar i höjd till den angränsande bebyggelsen på Hälsan 2 och våning nio till 
fjorton har ytterligare ett indrag från söder.  

13. Jönköpings länsmuseum

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

Området utgör det gamla lasarettsområdet, Västra klinikerna i Jönköping. Efter 
att det nya länssjukhuset invigdes på Ryhov flyttade stora delar av verksamheten 
dit. Sjukhusbebyggelsen i den södra delen av kvarteret längs Kungsgatan revs och 
ersattes av bostäder i ett så kallat storgårdskvarter. Den nordvästra delen av kvar-
teret avsattes för fortsatt vårdverksamhet och den nordöstra delen med en beva-
rad flygelbyggnad uppförd under 1920-talet som kontor. Flygelbyggnaden som 
utgjorde administrationsbyggnad för lasarettet är ritad av Göteborgsarkitekten 
Rudolf Lange och är medtagen den kulturhistoriska inventeringen över Väster 
från 1986. Byggnaden är också skyddad i plan, i detaljplan antagen 1990. I en 
senare detaljplan ändrades användningen till kontorsverksamhet för ytterligare 
delar av kvarteret, inför att Science Park skulle ta över delar av de tidigare 
lasarettsbyggnaderna. I nordvästra delen av kvarteret finns dock fortsatt en 
relativt omfattande vårdverksamhet med vårdcentral, folktandvård och apotek.

Förslaget till den nya detaljplanen innebär en kraftigt ökad exploatering i ett 
område som redan tidigare är relativt hårt exploaterat. Ett undantag är att den 
kulturhistoriskt värdefulla flygelbyggnaden som fortsatt avses få ett gott skydd 
med rivningsförbud och särskilda skyddsbestämmelser samt den föreslagna 
flankerande byggnaden mot Barnarpsgatan. I kvarteret Hälsan 2 respektive 
Hälsan 5 föreslås i övrigt byggnation upp till 14-våningars höjd. Även om det 
anges finnas ambitioner till anpassning genom avtrappande gavlar, är skalan i 
en helt annan dimension än den befintliga bebyggelsen. Dessa byggnader i de 
föreslagna volymerna skulle bli helt artfrämmande i sin omgivning.

Länsmuseet ställer sig kritisk till detaljplanen vad gäller föreslagna höjder och 
skisserad gestaltning. En så här storskalig exploatering utan mycket särskilda 
motiv riskerar att bli normgivande och därmed på sikt äventyra hela stadsbilden 
och stadens horisont. Länsmuseet menar att det krävs en långsiktig helhetssyn 
på Jönköpings stadslandskap och dess siluett samt en större varsamhet och hän-
synstagande vid exploateringar inom stadens historiska kärna.
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Kommentar

Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. som var utställd på granskning har nu 
delats upp i två detaljplaner: Rubricerad detaljplan som består av fastigheten 
Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1 samt en detaljplan som 
består av  fastigheten Hälsan 2, resterande del av marksamfälligheten Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. 

Anledningen är att det pågår vidare gestaltningsarbete med ett justerat förslag för 
fastigheten Hälsan 2 som innebär att denna del ställs ut för en andra granskning. 
Samtliga parter får således återigen möjlighet att inkomma med synpunkter om 
förslaget. Under granskningsperiod 2 kommer det nya gestaltningsförslaget för 
Hälsan 2 även att redovisas i kommunens stadsmodell i trä som återfinns i 
Jönköpings kommuns besökcenter.

Den tilltänkta bebyggelsen på Hälsan 5 samspelar  med  omgivande 
bebyggelsestruktur genom att byggnadens lägsta byggnadsdel, i sex våningar, 
korrelerar i höjd med intilliggande bebyggelse på Hälsan 1. Våning sex till åtta 
relaterar i höjd till den angränsande bebyggelsen på Hälsan 2 och våning nio till 
fjorton har ytterligare ett indrag från söder.

14. 

Beskrivning av Bostadsrättsföreningen Hälsan 1.
Hälsan 1 byggdes 1992 med 220 lägenheter som bebos av mestadels pensionärer 
och barnfamiljer. Utefter Lasarettsgatan finns också 2 gruppboenden. 
Boendemiljön är tyst och lugn bl.a. därför att entréerna mot den tungt 
trafikerade Kungsgatan försetts med glasade väggar och låsta dörrar nattetid. 
Innegården är försedd med en stor lekplats för barn. Vid terminsstarter vid 
högskolan och tillhörande insparksaktiviteter störs lugnet även sen kvällstid 
under någon vecka.

I detaljplanen nämns konsekvenserna av det nya bygget för boende: Utsikten 
kommer påverkas. Utsikten har under snart 20 år varit en parkeringsplats. Det 
allvarliga är att med planerade höga hus kommer dagsljuset i närmast belägna 
lägenheter påverkas mycket negativt.

1.Synpunkter på hur samråd skett.

Vid det allmänna samrådsmötet framhölls det stora behovet av kontorslokaler 
för Science Park/Högskolan. Detaljplanen gällde i första hand kontor och 
skolverksamheter.. Vid senare uppmärksammad artikel i Jönköpingsposten ges 
en helt annan bild med aktiviteter för allmänheten t.ex. konsthall, restaurang 
med generösa öppettider, stora ytor i bottenplanet med möjligheter till vad? Torn 
dit allmänheten skall ha tillgång. En helt annan bild än vad som presenterades 
vid mötet. Stadsarkitekten var inte närvarande.

Det vore önskvärt att den information som ges vid ett samrådsmöte är så 
sanningsenlig som möjligt, så att berörda förstår vad de ska förhålla sig till.
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2. Detaljplan Hälsan 2
Det finns mycket att kommentera på det som presenteras på sidorna 6-9. Här 
finns många subjektiva påståenden med hänsvisning till Jönköpings slott, Erik 
Dahlbergs Svecia Antiqua och ruiner på Visingsö, Sofia kyrkan osv. ”Den 
tillkommande bebyggelsen samspelar nu i höjd med omgivande bebyggelse 
genom att byggnadernas höjd är lägre mot norr och söder”, ” Vikt har lagts 
vid att byggnadens volym, trots sin höjd skall integreras med omgivningens 
bebyggelse”.

Det kanske vore lämpligt med ett besök på plats. Då kan man snabbt konstatera 
att det nya förslaget inte samspelar med någonting i nutid. Varken höjd 
eller utförande. 15 våningar med ”exklusiv spira”. Tvärtemot påståenden 
i detaljplanen, att hänsyn tas till kringliggande bebyggelse är de föreslagna 
15 meter höga glastornen ett klart stilbrott mot den tidigare äldre och nyare 
bebyggelsen som föredömligt tagit hänsyn till stadens och byggnadernas historia. 
Till exempel den nya administrationsbyggnaden på Barnarpsgatan som fin-
stämmigt samspelar med de kulturminnesmärkta fastigheterna vid Brandtornet 
och Jönköpings folkhögskola. Se bifogad skrivelse från byggnadsantikvarien.

I detaljplanen presenteras nu ett nytt begrepp: centrumverksamhet.

Har efter upprepade kontaktförsök med plankontoret informerats om att 
det kan gälla olika aktiviteter som allmänheten har tillgång till, till exempel 
restaurang.

Lasarettsgatan ägs idag av bostadsrättsföreningen Hälsan 1.

Den är främst cykel- och gångväg till boende Hälsan 1 och studenter vid 
Högskolan. Den är också öppen för biltrafik till fastigheten Hälsan 1 för 
transporter och servicebilar. 

I detaljplanen beskrivs att gatan tänks övergå i kommunens ägo. Lasarettsgatan 
är direkt olämplig som tillfart till en restaurang med generösa öppettider. 
Vi motsätter oss tanken på störande restauranggäster, nedskräpning från 
cigarettefimpar och snus, flaskor. (Gör ett studiebesök på Trädgårdsgatan 
utanför restaurangerna). Innergården på Hälsan 1 blir säkert också lockande 
som tillhåll. Direkt olämpligt med tanke på de boende.

Det rimliga är en lunchrestaurang som har ingång från Gjuterigatan och att 
biltrafik för transporter och service också sker via Gjuterigatan.

3. Garage och besöksparkering
”Under Hälsan 2 planeras ett underjordiskt garage som skall fungera som 
gästparkering för besökare och verksamma inom kvarteret Hälsan.” Vad 
menas med beökare till kvarteret Hälsan? Är det tänkt som besöksparkering 
även för Hälsan 1? Det planeras också ett parkeringsgarage med nedfart under 
jord mellan Hälsan 1 och 5. Hur kommer detta påverka byggnaderna Hälsan 1 
under byggnation?



19

4.Ljus och skuggstudier
Dagsljusberäkningar finns redovisade för befintliga kontor och Lasarettsparken.

Det är bra att man tar hänsyn till FNs barnkonvention. Men det bor många 
äldre människor längs Lasarettsgatan och två gruppboenden. Var finns 
frågeställningar om god stads- och samhällsutbyggnadsmiljö för äldre? Äldre 
behöver tillgång till ljusa lägenheter och luftiga omgivningar då många har 
svårt att lämna sina lägenheter. Om nya höga byggnader blir verklighet bör i 
alla händelser dessa flyttas norrut för att minska olägenheterna med minskat 
dagsljus i lägenheterna Hälsan 1.

I den nya detaljplanen är en nybyggnad på 3 våningar inplanerad i hörnet.

Lasarettsgatan/Barnarpsgatan förläng denna byggnad fram till gångvägen mot 
Science Park. Lasarettsgatan spärras delvis av på denna sträcka av nedfarten 
till parkeringsgaraget. Här passerar många cyklister och gångtrafikanter 
dagligen på väg till högskolan. Bredda Lasarettsgatan/gångvägen norrut mellan 
garagenedfarten till Hälsan 1 och bebyggelsen på Hälsan 2.

5. Natur och miljö
Det finns två mycket gamla träd vid Gjuterigatan. Dessa nämns inte i detaljplanen 
men bör absolut skyddas med tanke på miljön, tex luften och fågellivet, något 
som man säger sig värna om.. En berguv tog tex sin tillflykt dit för något år 
sedan.

Helst ser vi fram emot ett nybygge som är anpassat efter Science Parks verkliga 
behov av kontorslokaler och som anpassas till befintlig bebyggelse. Återgå 
till den ursprungliga detaljplanen med maximalt 6 våningar vilket motsvarar 
höjden på Hälsan 1 och högskolans byggnader.

Kommentar

Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. som var utställd på granskning har nu 
delats upp i två detaljplaner: Rubricerad detaljplan som består av fastigheten 
Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1 samt en detaljplan som 
består av  fastigheten Hälsan 2, resterande del av marksamfälligheten Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. 

Anledningen är att det pågår vidare gestaltningsarbete med ett justerat förslag för 
fastigheten Hälsan 2 som innebär att denna del ställs ut för en andra granskning. 
Samtliga parter får således återigen möjlighet att inkomma med synpunkter om 
förslaget. Under granskningsperiod 2 kommer det nya gestaltningsförslaget för 
Hälsan 2 även att redovisas i kommunens stadsmodell i trä som återfinns i 
Jönköpings kommuns besökcenter.

Användningen centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter såsom 
handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt 
eller på annat sätt vara lätt att nå för allmänheten. Användningen Centrum 
(C) är en samlingsanvändning som är lämplig att använda när syftet är att det 
ska finnas en blandning av olika verksamheter. I centrumanvändningen ingår 
olika verksamheter som kan återfinnas i andra användningar, exempelvis 
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butiker, restauranger, kontor, gym, bibliotek, apotek, hantverk och annan 
serviceverksamhet.

I detaljplanen föreslås att nuvarande vägsamfälligheten Hälsan s:1 ska övergå 
till allmän platsmark i form av gata med kommunalt huvudmannaskap. Syftet 
med planbestämmelsen är att den nuvarande marksamfälligheten Hälsan s:1 
omvandlas till en kommunal gata som blir ett attraktivt stråk som länkar 
samman Fabriksgatan, Gjuterigatan och Banarpsgatan. Gatan planeras att 
utformas som en torggata med avvikande markbeläggning och grönska. Främst 
gång- och cykeltrafik kommer att tillåtas, utöver detta servicefordon för 
sophantering, räddningstjänst och varutransporter. 

Nuvarande markparkeringar på Hälsan 2 försvinner, dock möjliggör detaljplanen 
parkeringar under delar av Hälsan 2. Enligt kommunens parkeringsnorm 
krävs dock inte ett tillskapande av några nya parkeringar då kommunen idag 
innehar ett stort antal parkeringar i ett underjordiskt garage under fastigheten 
Hälsan 1. Handikapparkeringar och parkeringar för avlastning kommer att 
finnas tillgängliga på den nya kommunala gatan inne i kvarteret Hälsan. Vidare 
detaljer kring tilltänkta parkeringar fastställs i bygglovsskedet.

En ny skuggstudie kommer att upprättas inför granskningsskede 2. Befintlig 
bebyggelse på Hälsan 1 är lokaliserad söder om tilltänkt bebyggelse på Hälsan 
2 respektive 5 och avgränsas av en ca 13 meter bred gata, vilket innebär att ett 
behov av en dagsljusstudie för Hälsan 1 inte har ansetts föreligga.  

15. Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2018-10-25 överlämnat ett förslag 
detaljplan för Hälsan 2 m.fl. Väster, Jönköpings kommun. Syftet med detaljplanen 
är att möjliggöra byggnation av centrum, kontor, skol och vårdverksamhet samt 
bostäder.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-10-25 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Hälsan 2 m.fl. Väster, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

Kommunstyrelsens behandling 2018-11-21
Protokollsanteckning

AnneMarie Grennhag (f.d. M) låter till protokollet anteckna följande:

”I ett antal exempel i närtid konstaterar jag att det försvinner/kommer försvinna 
oerhört många parkeringsplatser i de centrala delarna av Jönköping. Vår 
kommun växer och ska vi fortsatt vara ett attraktivt alternativ för etableringar 
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av företag och en inflyttningskommun av arbetskraft måste vi även ha en 
infrastruktur som fungerar för de som är i behov av bil.

Det är av största vikt att vi även framledes erbjuder relevanta möjligheter att 
kunna parkera sin bil i samband med olika besök till publika verksamheter. I 
de centrala delarna bygger vi allt fler bostäder och därför måste det även ges 
bra möjligheter till boendeparkeringar. Vi måste ha insikten att alla inte kan gå/
cykla/åka kollektivt för att få vardagen att fungera. Att fortsätta ta bort dessa 
möjligheter är ett destruktivt beteende och är inte ett sunt förhållningssätt om 
vi ska fortsätta att vara en tillväxtkommun.” Kristian Aronsson (SD) instämmer 
i protokollsanteckningen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för

Hälsan 2 m.fl. Väster, Jönköpings kommun.

Kommentar

Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. som var utställd på granskning har nu 
delats upp i två detaljplaner: Rubricerad detaljplan som består av fastigheten 
Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1 samt en detaljplan som 
består av  fastigheten Hälsan 2, resterande del av marksamfälligheten Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. 

Anledningen är att det pågår vidare gestaltningsarbete med ett justerat förslag 
för fastigheten Hälsan 2 som innebär att denna del ställs ut för en andra 
granskning. 

Ett nytt parkeringsgarage är tilltänkt under Hälsan 5, vilket angörs via en ny 
bilhiss i den östra delen av fastigheten alternativt via befintlig parkeringsnedfart 
söder om Hälsan 2.  Detaljplanen möjliggör även att tillfart kan anordnas via 
en befintlig parkeringsnedfart söder om Hälsan 2 och en underfart under jord 
mellan Hälsan 1 och 5 - detta kräver dock servitut samt en fastighetsreglering 
och därmed en överenskommelse fastighetsägare emellan.   

Vilka parkeringsalternativ det blir fastslås i bygglovsskedet.  Exakt antal 
parkeringsplatser som krävs fastställs i bygglovsskedet och det görs då utifrån 
gällande parkeringsnorm. 

16. Tekniska nämnden 

Sammanfattning
Ett förslag till en detaljplan har tagits fram för del av kvarteret Hälsan. 
Detta planförslag är nu ute på granskning. Den föreslagna detaljplanens 
huvudsyften är att möjliggöra för byggnation av bostäder-, kontor-, skola- och 
centrumverksamheter samt ett underjordiskt parkeringsgarage under del av 
Hälsan 2.

Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2018-11-23
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Granskningshandling detaljplan för Hälsan 2 m.fl. 2018-06-05

Översiktskarta

Förslag till tekniska nämnden

- Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till ny detaljplan för del av 
kvarteret Hälsan.

Tekniska nämndens behandling 2018-12-11
Tekniska nämndens beslut:

- Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till ny detaljplan för del av 
kvarteret Hälsan.

Protokollsanteckning
Ola Helt (f.d. M) lämnar följande protokollsanteckning:

I den strävan den styrande minoriteten har, att till sist inte erbjuda möjligheten 
att överhuvudtaget kunna använda bilen i de mer centrala delarna, är detta 
ärende ännu ett exempel. I ett antal exempel i närtid konstaterar jag att det 
försvinner/kommer försvinna oerhört många parkeringsplatser i de centrala 
delarna av Jönköping. Vår kommun växer och ska vi fortsatt vara ett attraktivt 
alternativ för etableringar av företag och en inflyttningskommun av arbetskraft 
måste vi även ha en infrastruktur som fungerar för de som är i behov av bil. 
Det är av vikt att vi även framledes erbjuder relevanta möjligheter att kunna 
parkera sin bil i samband med olika besök till publika verksamheter. Samt ges 
bra möjligheter till boendeparkering då vi bygger allt fler bostäder i de centrala 
delarna. Vi måste ha den insikten att alla inte kan gå/cykla/åka kollektivt för att 
få vardagen att fungera. Att fortsätta ta bort dessa möjligheter är ett destruktivt 
beteende och är inte ett sunt förhållningssätt.

Anders Jörgensson (f.d. M) instämmer med Ola Helts protokollsanteckning.

Hanns Boris (KD) instämmer med Ola Helts protokollsanteckning.

Thomas Candemar (M) instämmer med Ola Helts protokollsanteckning.

Kristian Aronsson (SD) instämmer med Ola Helts protokollsanteckning.

Kommentar

Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. som var utställd på granskning har nu 
delats upp i två detaljplaner: Rubricerad detaljplan som består av fastigheten 
Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1 samt en detaljplan som 
består av  fastigheten Hälsan 2, resterande del av marksamfälligheten Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. 

Anledningen är att det pågår vidare gestaltningsarbete med ett justerat förslag 
för fastigheten Hälsan 2 som innebär att denna del ställs ut för en andra 
granskning. 
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Ett nytt parkeringsgarage är tilltänkt under Hälsan 5, vilket angörs via en ny 
bilhiss i den östra delen av fastigheten alternativt via befintlig parkeringsnedfart 
söder om Hälsan 2.  Detaljplanen möjliggör även att tillfart kan anordnas via 
en befintlig parkeringsnedfart söder om Hälsan 2 och en underfart under jord 
mellan Hälsan 1 och 5 - detta kräver dock servitut samt en fastighetsreglering 
och därmed en överenskommelse fastighetsägare emellan.   

Vilka parkeringsalternativ det blir fastslås i bygglovsskedet.  Exakt antal 
parkeringsplatser som krävs fastställs i bygglovsskedet och det görs då utifrån 
gällande parkeringsnorm. 

17. Socialtjänsten

Ärende
Socialförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig över granskningshandlingar 
gällande detaljplan för förtätning av kvarteret Hälsan 2 m.fl.

Ett tidigare detaljplaneförslag har efter synpunkter omarbetats. Synpunkterna 
handlade till stor del om insyn i omkringliggande bostäder och verksamhetsloka-
ler samt att det blir försämrat dagsljusinsläpp i befintliga lokaler. I nya planen är 
påverkan betydligt mindre för omkringliggande byggnader.

Socialtjänsten har verksamhetslokaler i området i form av särskilt boende 
och lokaler för hemtjänst. Dessa verksamheter kommer att påverkas under 
byggtiden när det gäller framkomlighet i området och buller. Inför uppstart av 
byggnation är det därför viktigt med information till hyresgäster i området för 
att kunna förebygga utifrån särskilda behov.

Tillämpning av barnkonventionen
Ärendet berör barn direkt eller indirekt i enlighet med FN:s konvention om 
barnets rättigheter. Detaljplanen medger byggnation av bostäder i en god 
boendemiljö vilket är positivt utifrån bamperspektivet.

Kommentar

I enlighet med PBL ska byggnadsarbeten utföras med aktsamhet så att personer 
och egendom inte skadas. Byggaktören ska se till att minsta möjliga obehag 
drabbar omgivningen genom exempelvis åtgärder mot buller och spridning av 
damm. Inför ett byggarbete ska byggaktören i god tid innan byggstart skriftligen 
informera omkringboenden om uppskattad byggtid och övrig information om 
byggnationen. 
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Sammanfattning
Detaljplaneförslaget för Hälsan 2 m.fl. som var utställd på granskning har nu 
delats upp i två detaljplaner: Rubricerad detaljplan som består av fastigheten 
Hälsan 5 och del av marksamfälligheten Hälsan s:1 samt en detaljplan som 
består av  fastigheten Hälsan 2, resterande del av marksamfälligheten Hälsan 
s:1 och del av Hälsan 1. 

Anledningen är att det pågår vidare gestaltningsarbete med ett justerat förslag 
för fastigheten Hälsan 2 som innebär att denna del ställs ut för en andra 
granskning. 

Följande revideringar har gjorts efter granskningsskedet och är att betrakta som 
mindre ändringar:

-   Egenskapsytan i den södra delen (med nockhöjden +118 meter över nollplanet) 
av Hälsan 5 har minskats 0,5 meter för att stämma överens med byggaktörens 
skisser som redovisats under granskningen.

- Egenskapsbestämmelsen e1 ”Byggnadens bottenvåning ska användas till 
centrumverksamhet och bostadskomplement” har lagts till i plankartan.

-  Egenskapsbestämmelsen ”f1 - arkad skall finnas till en frihöjd av 4,8 meter” 
har ändrats till ”f1 - frihöjd ska finnas 3 meter över marknivå”.

-  Egenskapsyta med  nockhöjden +124 meter över nollplanet har lagts till i syfte 
att säkerställa det andra indraget från fastighetsgräns i söder. 

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

STADSBYGGNADSKONTORET

Liselott Johansson  Hanna Levin

Planchef   Planarkitekt 
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