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INKOMNA YTTRANDEN
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GENERELLA SYNPUNKTER
Remissinstanserna visar i huvudsak stor uppslutning kring Förslag till ramprogram för södra
Munsjön. Flera remissinstanser anser att materialet är gediget och väl genomarbetat och lyfter bl.a.
fram hanteringen av kulturhistoriska värden, grönstruktur och blandat innehåll. Flera remissinstanser
trycker på behovet av ett avstånd på 30-20 meter mellan byggnad och vatten. Ett antal lyfter också
fram vikten av den kommunala strategin för hantering av förändringsönskemål och att
Ramprogrammets ambition får genomslag i genomförandeprocessen.
De kommunala nämnderna ställer sig positiva till inriktningen i Förslag till ramprogram för södra
Munksjön. Ett antal sakfrågor behöver studeras vidare i detaljplaneprocessen.
De politiska organisationerna ställer sig positiva till inriktningen i Förslag till ramprogram för södra
Munksjön. Man påtalar vikten av ett blandat innehåll med olika upplåtelseformer. Man lyfter också
fram värdet av varierad bebyggelse, grönska och hållbara kommunikationer. Flera organisationer
trycker på behovet av ett avstånd på 30-20 meter mellan byggnad och vatten.
De regionala och statliga organen påtalar osäkerheten kring höghastighetsbanor och vikten av att
minimera omgivningspåverkan från en sådan. Man lyfter också fram ett antal riskfrågor som behöver
hanteras i den kommande detaljplaneprocessen. Man ser positivt på kommunens arbete med
kollektivtrafik, gång- och cykel samt kulturhistoriska värden och grönstruktur. Påverkan på E4 måste
minimeras eller åtgärdas.
Grannkommunerna framhåller vikten av stationsläge centralt i Jönköping för den dagliga
arbetspendlingen.

6

INRIKTNING PÅ DET FORTSATTA ARBETET
Delar av planområdet är utpekat i gällande översiktsplan som omvandlingsområde till
stadsbebyggelse och ingår som ett av omvandlingsområdena i Utbyggnadsstrategin 150 000 invånare,
som planeras antas under 2011. Utbyggnadsstrategins behöver justeras vad gäller södra Munksjöns
omvandlingsområde så att det stämmer överens med Ramprogrammets planområdesgräns.
Utställningshandlingen Ramprogram för södra Munksjön – utställningshandling planeras bli föremål
för remiss våren 2012.
Ett antagande av Ramprogram för södra Munksjön kommer troligen att ske i slutet av 2012.
Det är angeläget att i den fortsatta pågående genomförandeprocessen utgår från Ramprogrammet,
bl.a. Bebyggelsestrukturen, Grönstrukturen, Gestaltningsprinciperna och Kommunala strategin för
hantering av förändringsönskemål.
Ramprogrammet föreslås förtydligas med:
- planområdet är ett av omvandlingsområdena i Utbyggnadsstrategin
- kartans layout på sid 4 omarbetas för att tydligare visa Jönköpings i förhållande till andra
regioncentrum.
- planområdets avgränsning föreslås justeras i dess nordvästra del så att plangränsen läggs söder om
Hälsohögskolan i förlängningen av Myntgatan.
- dagvattenfrågorna i Munksjö fabriksområdets norra del, vid Hälsohögskolan, får hanteras på annat
sätt och utgår från programmet. Kartan sid 29 och dagvattentexten revideras så att
dagvattenkanalen och dagvattenmagasinet vid Hälsohögskolan utgår.
- Mariedalsparkens definition ändras från prydnadspark till aktivitetspark.
- kartbilden sid 34 revideras så att det gula stråket som felaktigt redovisas genom Mariedalsparken
utgår.
- den äldre skorstenen med tillhörande panncentral på Munksjö fabriksområde bör bevaras, men kan
få annat innehåll.
- offentlig service är en viktig grund för exploateringssamverkan och att även andra aktörer än
kommunen kan etablera sådan i området.
- skolornas gymnastikhallar även kan användas av föreningslivet efter skoltid.
- behovet av träffpunkter/fritidsgårdar i omvandlingsområdet.
- barnperspektivet gäller även barn med funktionsnedsättningars behov.
- behov av lägenheter och lokaler för socialtjänstens målgrupper.
- foton med fler äldre och funktionsnedsatta personer
- avståndet för nytillkommande bebyggelse till vatten inte får understiga 20 meter, om inte särskilda
skäl motiverar detta.
- kommunikationsstrategins förslag till parkeringsnorm som är ett underlag för framtagandet av ny
kommunal parkeringsnorm, vilken efter antagandet inarbetas i Ramprogrammet. Detta innebär att
förslaget till parkeringsnorm kompletteras med cykelplatser vid kontor, skolor och volymhandel.
- en kommunal utredning gällande järnvägens framtid utifrån ett helhetsperspektiv kommer att
genomföras och i den ska olika alternativ och konsekvenser av dessa tas fram, samt att de
skrivningar som finns i Ramprogrammet kring nuvarande resecentrum är hämtade ur
Trafikverkets förstudie för Götalandsbanan.
- Götalandsbanas och Vaggerydsbanans funktioner är av riksintresse.
- Munksjöslipen/Roddarnas klubbhus på Öster Munksjön bör bevaras.
- Avfallfallsfrågan, med nya modern tekniklösningar, ska beaktas i arbetet med kommande
detaljplaner
- möjligheten att städa och snöröja olika typer av gator ska beaktas i kommande projekteringar
- texten om huvudnätet för gång och cykel kompletteras med att dessa cykelvägar utgör stommen i
cykelnätet där drift och underhåll är högre prioriterat och att det till detta ska finnas även andra
vägar som är avsedda för cykling.
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED KOMMENTARER
KOMMUNALA NÄMNDER
1. Miljönämnden
Framtida arbeten i och kring Munksjön ska ske så föroreningar begränsas i vatten och sediment i
Munksjön och Vättern. Avsteg från gällande riktvärden för trafikbuller kan ske förutsatt att
lägenheterna är genomgående. Minst hälften av bostadsrummen liksom balkong eller uteplats ska
vara vänd mot en tyst sida. I kommande detaljplaner ska bullerkartläggning ligga till grund för
bedömningen av utformningen och placering av bostäder, byggnader och parker. I kommande
detaljplaner ska hydrologiska- och geotekniska undersökningar utföras och ligga till grund för
kommande arbete med markföroreningar och dagvattenhantering. I kommande detaljplaner, i de fall
bostäder ligger inom uppmärksamhetsavstånd från en verksamhet med omgivningspåverkan så ska
verksamhetens påverkan beskrivas samt åtgärder för att minimera denna. I kommande detaljplaner
ska lämplig dagvattenhantering utarbetas, utifrån Dagvattenpolicyn och handlingsplan.
Kommentar: Ambitionen och inriktningen i Förslag till Ramprogram för södra Munksjön
överensstämmer väl med Miljönämndens yttrande.
2. Tekniska nämnden
Det är viktigt att man skapar platser för exempelvis snöupplag. Gator och gångbanor bör utformas på
ett sätt att de kan städas och snöröjas effektivt, ekonomiskt och trafiksäkert. När nya detaljplaner tas
fram för omvandlingsområdet ska avfallshanteringen uppmärksammas och åtgärder vidtas för att
säkerställa möjlighet till sortering av avfall på ett smidigt vis. Återvinningsstationer ska ges utrymme
liksom miljöbodar med sorteringsmöjligheter eller andra för platsen lämpliga system för insamlig och
sortering av avfall.
Kommentar: De sektioner och mått som redovisas i Förslag till Ramprogram för södra Munksjön
för olika typer av gator rymmer möjligheter att utforma dessa på ett sätt så att de kan städas och
snöröjas. Avfallsfrågan kommer att beaktas i kommande detaljplaner. Detta kommer att förtydligas i
Ramprogrammet.
3. Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden
Nämnden har inget att invända mot redovisade målsättningar för etablering och placering av
gymnasieskola inom planområdet. Man uppfattar att angivna kvadratmetertal för reservation av mark
för skolverksamhet bör vara tillräckliga. Det bör dock särskilt noteras att inte bara kommunen utan
även andra aktörer kan vilja etablera skolverksamhet inom området. Dessutom bör uppmärksammas
att det erfarenhetsmässigt skiljer sig en hel del åt mellan olika exploatörer i intresse av att avsätta
mark för ändamål knutna till offentlig service. Man har inget att invända mot tankar om att skapa ett
lokalt kulturhus/central mötesplats där bl.a. förskola, skola och kultur måste då måste detta dock
beaktas mycket tidigt i placeringsprocessen.
Kommentar: Ambitionen att skapa blandstad med plats för ett mångfacetterat innehåll kräver att
även offentlig service för utrymme inom planområdet. I det fortsatta omvandlingsarbetet behöver
detta vara en viktig grund i den exploateringssamverkan som ska ske. Det noteras att inte bara
kommunen utan även andra aktörer kan vilja etablera skolverksamhet inom området.
4. Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden har inget att invända mot redovisade målsättningar för etablering och placering av
förskolor och grundskolor inom planområdet. Det kan noteras att på den kartskiss över offentlig
service (sid 19) som ingår i planen synes endast i begränsad utsträckning den angivna målsättningen
om att förskolor och grundskolor gärna får vara samordnade (sid 18) beaktats. Angivna
kvadratmetertal för reservation av mark för förskole- respektive skolverksamhet bör vara tillräckliga.
Det bör dock särskilt noteras att inte bara kommunen utan även andra aktörer kan vilja etablera
förskole- eller skolverksamhet inom planområdet. Dessutom bör uppmärksammas att det
erfarenhetsmässigt skiljer sig en hel del åt mellan olika exploatörer i intresse av att avsätta mark för
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ändamål knutna till offentlig service. Man har inget att invända mot tankar om att skapa ett lokalt
kulturhus/central mötesplats där bl.a. förskola, skola och kultur måste detta dock beaktas mycket
tidigt i placeringsprocessen.
Kommentar: Ambitionen att skapa blandstad med plats för ett mångfacetterat innehåll kräver att
även offentlig service för utrymme inom planområdet. I det fortsatta omvandlingsarbetet behöver
detta vara en viktig grund i den exploateringssamverkan som ska ske. Det noteras att inte bara
kommunen utan även andra aktörer kan vilja etablera skolverksamhet inom området. Kartskissen på
sid 19 redovisar geografiska platser där grön- och gatustrukturen är lämplig för förskole- och
skolverksamhet. Om en samordning av förskole- och skolverksamhet är möjlig avgörs i samband
med respektive behovsanpassade byggnation.
5. Stadsbyggnadsnämnden
Ramprogrammets inriktning och ambition tillstyrks. Markreservation för Götalandsbanan och
Europabanan bör redovisas i den kommande kommunomfattande översiktsplanen, för de delar som
ligger utanför ramprogramsområdet, med utgångspunkt från stationsläge Munksjön.
Genomförandeprocessen med en effektiv organisation för att bibehålla ramprogammets ambitioner
bör fastläggas senast i samband med Ramprogrammets antagande. Nämnden uttalar vikten av att
värna ett ansenligt fritt område till vattnet när det gäller området kring södra Munksjön. Som
huvudregel bör avståndet mellan byggnation och vatten vara 20-30 meter.
Kommentar: Markreservation, för det av kommunen förordade stationsläget med tillhörande
järnvägssträckningar, kommer att följas upp i kommande översiktsplan för de delar som ligger
utanför planområdet. Avståndet mellan byggnad och vatten i Förslag till ramprogram för södra
Munksjön är 30 – 20 meter, vilket ligger väl i linje med nämndens ambition. För att klara
genomförandeprocessen krävs en god samverkan och ett förvaltningsövergripande samarbete samt att
den inriktning som beskrivs i kapitel Genomförandeprocesser, särskilt Kommunal strategi för
hantering av förändringsönskemål, följs.
6. Stadsbyggnadsnämnden, räddningstjänsten
Frågor gällande brand och riskhantering anses beaktats på ett lämpligt sätt. Det kommer dock att
finnas behov av ytterligare utredningar i detaljplaneprocessen, kring risk för påverkan av
naturolyckor, översvämningsrisk, risk för skred, närhet till verksamheter med omgivningspåverkan,
skyddsvärda objekt, bostäder osv. Arbete pågår för att bedöma var en framtida brandstation är
lämpligast att bygga, vilken kommer att kräva behov av en lämplig tomt.
Kommentar: I kommande detaljplanearbete kommer riskfrågorna att behandlas ytterligare. I den
fortsatta genomförandeprocessen får vidare diskussioner och samverkan ske kring var en framtida
brandstation lämpligast placeras så att utrymme bereds för detta inom den bebyggelsestruktur som
ligger fast inom planområdet.
7. Fritidsnämnden
Nämnden uppfattar Ramprogrammet som ytters visionärt och en stor utmaning att genomföra i
kommande detaljplanearbete. Ambitionen med en blandad bebyggelse och med olika
upplåtelseformer är bra, likaså att blanda boende med skolor, butiker och annan publik service i
bottenplanen för att skapa ett stadsliv under hela veckan och över hela dygnet. Förekomsten av
välskötta parker är positivt och ger möjlighet till rekreation och spontanidrott, vilket främjar
folkhälsan. När omvandlingsområdet nått målet 12000 – 14000 invånare behöver området
kompletteras med ytor för idrott och motion, förslagsvis i anslutning till en skola. Investeringar
behöver göras i Rosenlundsbadet. Stor vikt behöver i planeringsstadiet läggas vid möjligheterna till
rekreation och spontanidrott samt synpunkter från barn och ungdomar. En ny evenemangs- och
sportarena känns inte angelägen i nära tid och ska kanske också byggas och drivas av privata aktörer.
Ett fullföljande av planerna på ett aktivitetscenter/kanotstadion i Rocksjön är angeläget. Nämnden
förutsätter att mark vid Jordbrovallen kan avsättas för fritidsändamål, tränings-/spelplaner för fotboll
samt att en eventuell exploatering av Jordbrovallen bekostar nya planer. Hälsans stig bör
kompletteras med löpslinga med allvädersbeläggning. Munksjön ger möjlighet till rekreation. Det är
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positivt med trygga gång- och cykelvägar och satsning på kollektivtrafiken. Nämnden vill framhålla
vikten av låga biljettpriser och turer under sena kvällar, främst helger. När området är fullt utbyggt
kan det finns behov av en träffpunkt/fritidsgård i närområdet. Det önskas att det byggs mindre
lägenheter med rimliga hyresnivåer. Aktualisera förslaget om stadscyklar samt utred om liknande
system kan användas för stadskanoter.
Kommentar: Behovet av parker, rekreationsområden och spontanidrott behöver ingå i varje
omvandlingsetapp så de boende och besökare som etableras i området har tillgång till detta från start.
Det är inte möjligt eller lämpligt att tillskapa detta i efterhand när omvandlingsområdet har uppnått
full befolkningsmängd. Utvecklingen av de strategiska ytorna inom Fridhemsområdet ligger längre
fram i tiden, då en ny arrangemangs- och sportarena kan vara aktuell på denna plats. Angående
Jordbrovallen hanteras de frågorna inom Utbyggnadsstrategin. Sektionen för Hälsans stig rymmer
plats även för en löpslinga med allvädersmaterial. Kollektivtrafikens biljettpriser är en fråga för
Jönköpings länstrafik AB. Ramprogrammet kompletteras med behovet av en träffpunkt/fritidsgård i
omvandlingsområdet.
8. Äldrenämnden
Kommunen ska i sitt fortsatta arbete med planering och utveckling av boendeområden beakta närhet
till service, åtkomlighet för transporter och grönområden avseende äldres boende. Frågan om
höghastighetsstation är inte avgjord och bör i dagsläget ses som ett osäkert kort då kommunen inte
har eget handlingsutrymme. Ansatsen bär vara en generös inställning till oliktänkande för att nå en
mer kreativ miljö. Fokusering på en stad för alla borde poängteras mer. En god utveckling kopplad
till tillgänglighet innebär att vid planering för barn så ska också funktionsnedsatta barns behov
tillgodoses. Fokuseringen på södra Munksjön bör inte innebära att stadens övriga delar prioriteras
bort helt eller inte får del av utvecklingssatsningar. Kommundelsutvecklingen av Jönköpings delar
bör inte glömmas bort. Anvisningsrätten för framtida lägenheter till socialtjänstens målgrupper
åberopas inom södra Munksjöområdet, dock med viss hänsyn tagen till kostnadsbilden. Det behövs
också mark för ett framtida äldreboende inom området. Lokaler och bostäder för funktionshinderomsorgens behov kan också komma att efterfrågas från socialtjänstens sida.
Kommentar: Bebyggelsestrukturen innehåller stora möjligheter att tillgodose och rymma
äldrenämndens ambition avseende äldres boende. Det finns en osäkerhet kring höghastighetståg i
Sverige och Ramprogrammet hanterar denna osäkerheten genom markreservat, vilket innebär att det
finns en framtidssäkring för dess etablering samtidigt som omvandling kan ske kring detta i närtid för
att kunna hantera Jönköpings växande befolkning på ett hållbart sätt. Ramprogrammet förtydligas
angående att också funktionsnedsatta barns behov tillgodoses. Hur bostäder och verksamheter ska
utvecklas i övriga staden och kommunen hanteras i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. Arbetet
med kommundelsutveckling påverkas inte av Ramprogram för södra Munksjön. Ramprogrammet
tydliggörs angående lägenheter och lokaler för socialtjänstens målgrupper.
9. Socialnämnden
Kommunen ska i sitt fortsatta arbete med planering och utveckling av boendeområden beakta närhet
till service, åtkomlighet för transporter och grönområden avseende äldres boende. Frågan om
höghastighetsstation är inte avgjord och bör i dagsläget ses som ett osäkert kort då kommunen inte
har eget handlingsutrymme. Ansatsen bär vara en generös inställning till oliktänkande för att nå en
mer kreativ miljö. Fokusering på en stad för alla borde poängteras mer. En god utveckling kopplad
till tillgänglighet innebär att vid planering för barn så ska också funktionsnedsatta barns behov
tillgodoses. Fokuseringen på södra Munksjön bör inte innebära att stadens övriga delar prioriteras
bort helt eller inte får del av utvecklingssatsningar. Kommundelsutvecklingen av Jönköpings delar
bör inte glömmas bort. Anvisningsrätten för framtida lägenheter till socialtjänstens målgrupper
åberopas inom södra Munksjöområdet, dock med viss hänsyn tagen till kostnadsbilden. Det behövs
också mark för ett framtida äldreboende inom området. Lokaler och bostäder för funktionshinderomsorgens behov kan också komma att efterfrågas från socialtjänstens sida.
Kommentar: Bebyggelsestrukturen innehåller stora möjligheter att tillgodose och rymma
äldrenämndens ambition avseende äldres boende. Det finns en osäkerhet kring höghastighetståg i
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Sverige och Ramprogrammet hanterar denna osäkerhet genom markreservat, vilket innebär att det
finns en framtidssäkring för dess etablering samtidigt som omvandling kan ske kring detta i närtid för
att kunna hantera Jönköpings växande befolkning på ett hållbart sätt. Ramprogrammet förtydligas
angående att också funktionsnedsatta barns behov tillgodoses. Hur bostäder och verksamheter ska
utvecklas i övriga staden och kommunen hanteras i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. Arbetet
med kommundelsutveckling påverkas inte av Ramprogram för södra Munksjön. Ramprogrammet
tydliggörs angående lägenheter och lokaler för socialtjänstens målgrupper.
POLITISKA ORGANISATIONER
10. Kristdemokraterna Jönköpings kommun
Kristdemokraterna ställer sig positiva till planförslaget men vill samtidigt betona att det måste finnas
viss möjlighet till flexibilitet utifrån att förutsättningarna ändras. Det är positivt att planeringen för
skolor och förskolor finns med från början i planen och att dessa är placerade i närheten till gröna
områden och betonar vikten av förvaltningsövergripande samverkan. Man är positivt till att
kommunen genom Ramprogrammet klargör att Jönköping är en aktiv part för en höghastighetsbana.
Man ser positivt på att närheten till Munksjön bejakas och att sjön får en stor roll i stadslivet. Man
påtalar vikten av blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer, olika verksamheter, olika
arkitektur och olika tidsepoker.
Kommentar: Ambitionen och inriktningen i Förslag till Ramprogram för södra Munksjön
överensstämmer väl med Kristdemokraternas yttrande.
11. Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Bevara fler äldre byggnader som med fördel kan ligga insprängda i den nya bebyggelsen. Även de
verksamheter som kan finnas kvar i ett bostadsområde bör värnas. Gör större variation i
kvartersstorlek och form. För att få en öppen stad är det viktigt att det inte byggs helt slutna
innegårdar. Ramprogrammet innehåller många delar som borde kunna hjälpa till att skapa den
blandade stad som vi vill ha. Hyresnivån är viktig och därför kan man fundera på utformning och
standardnivå på de lägenheter som byggs. Man saknar foton och teckningar på äldre personer med
käpp, rullator, rullstol samt mer utvecklad text om äldres behov. Satsningen på grönområden är
utmärkt. Man är tveksam till den verksamhet som föreslås i sjön. Man funderar på hur kostnaderna
för marksanering ska fördelas i de fall det inte finns någon förorenare att debitera. Man tycker att
stadsdelen ska bli en föregångare i miljövänligt byggande och anser att Ramprogrammet tydligt ska
ange denna inriktning. Utrymmet för bilar bör kunna begränsas mer än vad som beskrivs i
programmet. Man ifrågasätter användandet av gamla normer för parkeringsutrymme. På alla gator
där cykel- och gångtrafik inte är separerad från biltrafik ska bilarna framföras på de cyklandes och
gåendes villkor. Man föreslår en gratis kollektivtrafikslinga som en åtta runt i staden.
Kommentar: Många av byggnaderna i omvandlingsområdet är volymiösa med en stark
industri/lagerkaraktär som är svåra att hantera i en stadsomvandling. Det finns dock ett antal
byggnader och verksamheter som väl kan rymmas i omvandlingen. Ramprogrammets
gestaltningsprinciper och bebyggelsestruktur ger utrymme för en stor variation i både kvartersstorlek
och form. Ramprogrammet kompletteras med foton med äldre personer och funktionshindrade.
Respektive markägare får bära kostnaden för marksanering. Ramprogrammet har en tydlig inriktning
kring hållbart byggande, särskilt Gestaltningsprinciperna. Jönköpings kommuns gällande
parkeringsnorm håller på att revideras för att anpassas till ett hållbart trafiksystem. Den relativt låga
parkeringsnorm som redovisas i Ramprogrammet, som ska ses som förslag till omvandlingsområdet
och ligger i nivå med normen för Jönköpings stadskärna, har en stark ambition för att främja hållbara
färdmedel. Stadsstråken är utformade för 40km/h och framkomligheten skulle avsevärt begränsas om
den sänktes till 7-15km/h. De trafikanalyser som gjorts för Kärnan som innehåller ett mycket stort
antal av kommunens arbetsplatser och andra stora målpunkter gör att det är svårt att ytterligare
begränsa framkomligheten för bilen, samtidigt som kommunens befolkning växer, utan att det
påverkar hela trafiksituationen mycket negativt med köbildningar som följd. Kollektivtrafikens
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utveckling och linjesträckningar har fastställt av kommunfullmäktige i samband med antagandet av
Handlingsprogram för kollektivtrafiken i Jönköpings kommun.
12. Centerpartiet i Jönköpings kommunkrets
Centerpartiet har betonat vikten av tätortsnära natur och grönområden i tidigare remissvar och tycker
att Ramprogrammet nu fokuserar på de gröna frågorna i stadsplaneringen på ett bra och tydligt sätt.
Byggnaders avstånd till vattnet kan variera för olika delar av Ramprogrammet. Strandpromenaden
ska vara så bred att det finns plats för en dubbelriktad snabb cykelväg, samt plats för gång och
löpning. Den gestaltningsmässiga utformningen av byggnaderna närmast vattnet ska ske så att de blir
väl anpassade och inte alltför dominanta. Rening av Munksjön måste prioriteras och fullföljas.
Planera för närhet mellan boende, arbete, omsorg, service, skola och fritid. Blanda olika hustyper och
upplåtelseformer. Planera för spontanidrott och fritidsverksamhet. Man tycker att Ramprogrammet
nu fokuserar mer och bättre på dessa frågor. Det är viktigt att bottenvåningar utformas och öronmärks
för kommersiell, offentlig eller gemensam verksamhet. Då framtiden för Götalandsbanan är oklar
måste planeringen göras för en etappvis utbyggnad där förutsättningar för kommersiella stråk kan
skapas även utan. När det gäller energianvändningen vid bebyggelse måste Jönköpings kommuns
krav kunna skärpas betydligt mot nuvarande krav. Byggnadsmaterial på husfasader ska ha en bred
variation. Trähus är ett intressant inslag. Det är viktigt att bevara en stor del av de kulturhistoriskt
intressanta byggnaderna. Frågan om samverkan mellan kommunen och övriga aktörer är en
nyckelfråga. Stor energi och fokus måste läggas på att få denna process att fungera. Bussen måste
prioriteras med egna filer. Gång- och cykelvägar måste ges prioritet. Trafikstrukturen i
Ramprogrammet i stort är bra och väl genomarbetad. Parkeringsnormer måste anpassas till den
revidering av parkeringsnormen som pågår. Ett upphöjt stationsläge för höghastighetståg känns
naturligt. Planera stadskärnan utifrån de offentliga rummen i första hand. Fokus måste dels vara på
att skapa trygghet med belysning, utformning av den fysiska miljön. En känsla av öppenhet och
tolerans måste finnas. Mångkulturellt innehåll måste prioriteras och segregation motverkas.
Varierande öppettider för olika verksamheter måste eftersträvas. Att möta framtida
klimatförändringar och risker är viktiga åtgärder.
Kommentarer: Ramprogrammets intentioner och ambitioner stämmer väl överens med
Centerpartiets yttrande. Hur byggnaderna ska formges för att möta höga krav på resurshushållning
blir en nyckelfråga i detaljplane- och bygglovsprocessen och ska ske utifrån Ramprogrammets
gestaltningsprinciper kring låg energianvändning och byggnadsmaterial. Avståndet mellan byggnader
och vatten är 30 -20 meter, vilket ger utrymme för både variation och grönska. Strandpromenadens
sektion tillåter både dubbelriktad gång- och cykel, promenad och löpning. Jönköpings kommuns
gällande parkeringsnorm håller på att revideras för att anpassas till ett hållbart trafiksystem.
Ramprogrammets parkeringsbehov ska ses som förslag för omvandlingsområdet, till dess att
kommunens parkeringsnorm är fastlagd, vilket förväntas ske innan Ramprogrammet antas.
13. Moderata Samlingspartiet i Jönköpings kommun
Moderaterna tillstyrker i huvudsak förslagen i Ramprogrammet. Viktiga faktorer för tillväxt och
utveckling i Jönköping är tillgången till attraktiva boendemiljöer, god företagsklimat, att lyckas
attrahera kreativa och företagsamma människor att flytta till staden, och en tilltalande, trygg och
levande stadskärna. Det måste finnas både hyresrätter, bostadsrätter och ägandelägenheter.
Byggnader kan innehåll en blandning av upplåtelseformer i samma huskropp. En avsevärd del av
bottenvåningen ska rymma kommersiella verksamheter. Fastighetsägarens sociala ansvarstagande
kan resultera i mindre lokaler för social verksamhet. Byggnader, dvs både bostadshus och hus med
verksamheter ska vara markbesparande och byggs i höjden. För en hållbar stadsutveckling och
skapande av en god livsmiljö ska vi öka förtätningen av staden och ha en hög exploatering av
marken. I en modern fungerande infrastruktur och framtida trafiksystem ska det finnas god tillgång
till kollektivtrafik, attraktiva gång- och cykelvägar samt även miljövänlig biltrafiksystem. En andra
bro över Munksjön ska byggas för att kunna klara det utökade trafikflödet. Parkeringsmöjligheter för
boende måste tillgodoses inom området, i källargarage, under jord och ej i öppna ytor. Texten kring
trafikering till och från nuvarande järnvägsstation bör strykas ur Ramprogrammet sid 57 och ersättas
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med en text enligt gällande kommunprogram, där en utredning gällande järnvägens framtid utifrån ett
helhetsperspektiv kommer att genomföras och i den ska olika alternativ och konsekvenser av dessa
tas fram. Grönområden och torg bör finnas utspridda i området och är ett viktigt rekvisit i en bra
stadsbyggnad. Avståndet från vattenbryn till närmaste byggnad ska i huvudsak vara 30 meter, minsta
avståndet ska vara 20 meter. Munksjöfabrikens betydelse bör uppmärksammas. Kulturmiljön ska
integreras i helhetsbilden. Förseningar på grund av arkeologi eller föroreningar behöver beaktas vid
planeringen av tidslinjen. I väntan på snabbtågsprojektet blir verklighet är det angeläget att den
reserverade korridoren används som välskött park- och rekreationsområde.
Kommentar: Ramprogrammets intentioner och ambitioner stämmer väl överens med Moderaternas
yttrande. Texten kring trafikering kompletteras med att ambitionen i Trafikverkets Förstudie
Götalandsbanan är att Götalandsbanan ska ha en gemensam knutpunkt med regionaltåglinjerna och
en god koppling med Jönköping C. Ramprogrammet kompletteras med att en kommunal utredning
gällande järnvägens framtid utifrån ett helhetsperspektiv kommer att genomföras och i den ska olika
alternativ och konsekvenser av dessa tas fram. Avståndet mellan byggnad och vatten i
Ramprogrammet är 30 – 20 meter, vilket ligger väl i linje med Moderaternas ambition. Tidplanen
visar grovt vilka olika steg som krävs innan ett första bygglov är möjligt och vilken tidsram som
krävs för detta om inget oförutsätt inträffar. Ett genomförande av en stadsomvandling i denna
omfattning och ambition är komplex och många oförutsedda situationer kan uppkomma som
påverkar tidplanen.
14. Miljöpartiet i Jönköpings kommun
Genomgående är det bra jobbat och ett bra arbete. Arkitekturen ska vara miljöanpassad, fler
passivhus. Området som tidigare var planerat för ICA Maxis parkeringar bör inte tas i anspråk för
bostäder utan bli natur i stället. Stadsodling bör prioriteras, gärna med kompletterande gröna tak och
tak-odlingar. Solfångare och vindsnurror ska planeras in i byggprocessen. Det behövs en plan för vart
miljöstörande verksamheter ska flytta. Angående fritid så är vistelse i naturen också en bra
fritidsaktivitet. Skolgårdarna ska vara överdimensionerade, eftersom de bebyggs när skolorna utökas.
Det ska vara väldigt bra kollektivtrafik vid skolorna, men inga stora vägar centralt och nära skolor.
Skolorna måste ha gymnastikhallar från början, som kan användas av föreningslivet efter skoltid.
Allmänbibliotek kan med fördel kombineras som skolbibliotek. Träd ska vara av inhemska arter och
det är bra att man bevarar befintliga träd och dungar. Belysning ska vara miljövänlig, energieffektiv
och stämningsfull samt inte vara på i onödan. Det står att biltrafiken inte ska öka, den ska ju minska.
Gång- och cykelvägar ska inte vara tillsammans. Det behövs tydligare åskådliggöras
kollektivtrafikstråken så man ser hur framtidens trafik på kollektivtrafikens villkor kan se ut. Det
behövs långtidsparkering för de som kommer utifrån, med byte till kollektivtrafik. Det behövs ingen
bra, kanske då för gång- och cykel. Planera för trängselavgifter, fler gator ska bli bilfria. Planera för
gående och cykel först, sedan kollektivtrafik så får bilarna gå där de får plats. De urbana stråken är
för breda, ta bort parkeringarna och inte fyrfiliga för bilar. Flera stadsstråk kan vara enkelriktade.
Lokalgatorna bör ha 30 km/h. De mest attraktiva parkeringarna ska vikas åt cykel, bilar ska stå en bit
längre bort. Cykelparkeringsnormen är för snål. Parkeringar ska integreras i byggnader.
Kommentar: Kring Rocksjöns naturreservat föreslås planområdesgränsen ligga fast, i avvaktan på
naturreservatets eventuella utökning. Bildandet av Rocksjöns naturreservat skyddar reservatet från
exploatering. I Utbyggnadsstrategin redovisas ytor för att hantera en omlokalisering av miljöstörande
verksamheter från södra Munksjöns planområde. Ramprogrammet kompletteras med att skolornas
gymnastikhallar även kan användas av föreningslivet efter skoltid. Enligt kommunfullmäktiges
inriktningsbeslut, i samband med Stadsbyggnadsvisionens och Handlingsprogrammet för
kollektivtrafiken i Jönköpings kommuns antagande samt inriktningsbeslutet för det fortsatta
utredningsarbetet från Skiss till trafikstruktur till Kommunikationsstrategin, är kommunens ambition
att biltrafiken inte ska öka, trots en växande befolkning. Hur kollektivtrafiken i kommunen ska
utvecklas framgår tydligt i Handlingsprogram för kollektivtrafiken i Jönköpings kommun.
Planeringen av stadens trafiksystem utgår från att gång- och cykel samt kollektivtrafik är norm. De
urbana huvudstråkens utformning är baserade på god framkomlighet och trafiksäkerhet för gång- och
cykel samt kollektivtrafik och har endast ett körfält i vardera riktningen för biltrafik. Kommunens
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pågående arbetet med hastighetsöversynen kommer att utgöra grunden för de olika hastigheterna
inom Ramprogramområdet. Varje gata kommer att bedömas för sig, men generellt kommer
kommunens hastighetsgränser att bli 30 km/h vid skolor, 40 km/h på gator där gående och cyklister
korsar på en eller flera bestämda platser eller 60 km/h där biltrafik är separerad från gående och
cyklister. Jönköpings kommuns gällande parkeringsnorm håller på att revideras för att anpassas till
ett hållbart trafiksystem. Ramprogrammets beskrivning av parkeringsbehov ska ses som förslag för
omvandlingsområdet, utifrån att gång- och cykel, kollektivtrafik är norm. Malmö stads
parkeringsnorm är en god förebild, som använt i detta arbete.
15. Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Barnperspektivet ska genomsyra all samhällsplanering. Verka för en förbättrad offentlig och
kommersiell service, bra boendemiljöer och för att öka kommunens attraktivitet. Det är av stor vikt
att området runt södra Munksjön kan erbjuda olika former av boendemiljöer som bidrar till blandade
bostadsområden med olika upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, där hyresrätten har en självklar
plats. Detta är tydligt belyst i Ramprogrammet. Nära service i form av handel är av stor vikt, den av
kommunfullmäktige antagna handelspolicyn ska vara vägledande. En nära dialog bör finnas med
andra offentliga aktörer som exempelvis landstinget. Mark för en eventuell ny brandstation måste
reserveras. Handlingsprogrammet för kollektivtrafikens utveckling som antagits av fullmäktige måste
förverkligas. Den av fullmäktige antagna cykelplanen måste förverkligas. Det är viktigt att vi inte
bygger bort möjligheten att skapa ett stråk som knyter ihop västra och östra sidan av Munksjön.
Förbindelser till och från området ska säkerställas med vägnät och kollektivtrafikstråk. Stråk för
framtidens kollektivtrafik måste reserveras. Framtidens kollektivtrafik kan exempelvis innebära både
båtförbindelser på Munksjön och spårburen kollektivtrafik. Den utritade broförbindelsen över
Munksjön ska enbart ses som ett reservat, inte ett beslut om byggande av bro. Vi förordar ett upphöjt
stationsläge vid södra Munksjön för den kommande höghastighetsjärnvägen. Cykelparkeringsplatser
skall även finnas som parkeringsnorm vid byggande av kontor, skola och volymhandel. Det är viktigt
med en variationsrikedom i utformning och arkitektur. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska
sparas och inlemmas i stadsbilden. Hela högskolan inkl Science park ska inkluderas i
ramprogramområdet. För in mer grönska i stadskärnan. Skydda Rocksjön från exploatering.
Respektavståndet mot Simsholmskanalen ska utökas. Vi avvisar skapandet av en båtförbindelse
mellan Rocksjön och Munksjön. Vi vill ge utrymme för odlingslotter i området. Utveckla
promenadstråket runt Munksjön. Låt Upptech bli ett klimatcentrum och ett naturum för naturreservat
vid Rocksjön. Mariedalsparken ska sparas som en grön lunga i staden. Kulturnämnden,
fritidsnämnden och föreningslivet ska i stor utsträckning involveras i det framtida arbetet.
Tillgängligheten måste vara ett viktigt perspektiv i det fortsatta arbetet. Gör en klimat- och
sårbarhetsutredning för södra Munksjön. Vi måste omhänderta områdets dagvatten lokalt.
Indäckningen av Simsholmens reningsverk måste komma igång och målet måste vara att ge utrymme
för byggbar mark i nära anslutning till reningsverket. Sanera Munksjön från miljöfarliga
föroreningar. Den i programmet skisserade exploateringssamverkan är positiv och nära samverkan
med markägare i området är väsentligt för ett fullföljande av programmets intentioner. Kommunen
bör driva en aktiv markpolitik i området. En strategi för hantering av förorenad mark bör arbetas
fram. Tydlig information och dialog med kommuninvånarna är viktigt i den fortsatta processen. Låt
barn och ungdomar vara med i processen, där deras idéer och åsikter tas på allvar, men också
seniorerna genom deras organisationer.
Kommentar: Ramprogrammets intentioner och ambitioner stämmer väl överens med
Socialdemokraternas yttrande. Förslaget till parkeringsnorm kompletteras med cykelplatser vid
kontor, skolor och volymhandel. Ramprogrammets planområdes gräns föreslås flyttas direkt söder
om hälsohögskolans byggnader, till förlängningen av Myntgatan. Kring Rocksjöns naturreservat
föreslås planområdesgränsen ligga fast, i avvaktan på naturreservatets eventuella utökning. Bildandet
av Rocksjöns naturreservat skyddar reservatet från exploatering. En strategi för hantering av
förorenad mark har arbetats fram mellan tekniska kontoret, miljökontoret, länsstyrelsen och de första
etappernas fastighetsägare, vilken återfinns i Ramprogrammet.
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16. Kommundelsrådet i Huskvarna
Man är för ett bostadsbyggande vid södra Munksjön, men inte så många bostäder som beskrivs i
förslaget. Det är bra att även bygga bostäder vid följande framtida verksamhetsplaner: Tabergsdalen
och Tenhultsdalen. Man anser att det kan medföra en minskning av biltrafiken och andra
miljöutsläpps orsaker.
Kommentar: Planområdet är ett av omvandlingsområdena som Utbyggnadsstrategin hanterar.
Kommunens ambition är att erbjuda den växande befolkningen boende runt om i kommunen på
platser där hållbara kommunikationer till starka målpunkter kan erbjudas och så att användandet av
jungfrulig mark minimeras.
17. Folkpartiet Liberalerna
Man anser att det är väsentligt att forma en speciell kommunal ledningsorganisation som genomför
projektet enligt förslaget till Ramprogram. Det behöver framhållas att förslag till Ramprogam är en
del av kommunens utbyggnadsstrategi. Man instämmer i Ramprogrammets bärande principer
gällande blandstad, grönstruktur och gestaltning. I blandstaden vill man se noder i de olika
stadsdelarna. Man vill se parkeringsplatser under hus, under bostadsområdens innegårdar och/eller i
särskilda parkeringshus. Man vill inte ha stora markparkeringar. Man delar inte programmets syn på
hur cykelstråk bör planeras. Man understryker vikten av att mark reserveras för nytt gemensamt
resecentrum. Man anser att det behöver finnas en zon fri från byggnader längs Munksjöns strand.
Denna strandzon bör vara 30 meter bred. I undantagsfall kan den minskas till 20 meter. Man anser att
ytterligare utredning behövs för att klargöra hur området kan kommunicera på olika sätt med
omgivande stadsdelar/noder och regioner. Man anser att beredskap bör finnas för tillkommande
verksamheter såsom multiarena och kommunala byggnader.
Kommentar: Kommunfullmäktige har beslutat kring Stadsbyggnadsvisionens organisation, där
tekniska utskottet är utsett till politisk ledningsgrupp. En stark och enig genomförandeorganisation,
både på politisk och tjänstemannanivå är nödvändig för att möta stadens olika aktörer.
Ramprogrammet förtydligas kring att planområdet är ett av omvandlingsområdena i
Utbyggnadsstrategin. Texten om huvudnätet för gång och cykel kompletteras med att dessa
cykelvägar utgör stommen i cykelnätet där drift och underhåll är högre prioriterat och att det till detta
ska finnas även andra vägar som är avsedda för cykling. Genom att skapa ett finmaskigt nät ges
förutsättningar att välja väg beroende på årstid eller tidpunkt på dygnet, något som ökar tryggheten
och trafiksäkerheten. En höghastighetsstation inom Ramprogramsområdet förutsätter att den
befintliga stationen finns kvar för att försörja den lokala och regionala trafiken. Ambitionen i
Trafikverkets Förstudie Götalandsbanan är att Götalandsbanan ska ha en gemensam knutpunkt med
regionaltåglinjerna och en god koppling med Jönköping C. Ramprogrammet kompletteras med att en
kommunal utredning gällande järnvägens framtid utifrån ett helhetsperspektiv kommer att
genomföras och i den ska olika alternativ och konsekvenser av dessa tas fram. Avståndet mellan
byggnad och vatten i Ramprogrammet är 30 – 20 meter, vilket ligger väl i linje med Folkpartiets
ambition. Hur planområdets kopplas samman med omgivande stadsdelar redovisas i detalj i
Kommunikationsstrategins utredningsarbete. Kartans layout på sid 4 omarbetas för att tydligare visa
Jönköpings koppling till andra regioncentrum. Förutsättningarna för att täcka sedimenteringsbassängerna utreds för närvarande. Förutsättningarna för en publik aktivitetsbyggnad och en
miljöpedagogisk anläggning, med inriktning mot barn och unga kring klimat och vattnets kretslopp
ska utredas tillsammans med intresset att samla innovativa spetsföretag, i samarbete med högskolan,
science park och näringslivet, med miljöinriktning på de byggrätter som frigörs kring reningsverket.
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REGIONALA OCH STATLIGA ORGAN
18. Sveriges Kommuner och Landsting
SKL uppger i sitt yttrande att man avstår från att lämna synpunkter på Förslag till Ramprogram för
Södra Munksjön.
19. Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra om rubricerat ärende.
20. Trafikverket Samhälle Region Syd
Man anser att Ramprogrammet bygger på att regeringen fattar beslut om höghastighetståg och att
dessa förläggs söder om Munksjön. Man anser att planförslaget står och faller med detta beslut.
Trafikverket har inte tagit slutlig ställning mellan förstudiens tre stationslägen. Husen närmast
spår/reservatet måste utformas så att man klarar buller/vibrationer för passerande tåg i 300km/h, samt
godståg och vägtrafikbuller. Vaggerydsbanan är av riksintresse och har stor betydelse för regional
persontrafik och godstransporter. Initiativ tas nu av Regionförbundet och länets kommuner för att få
till stånd en upprustning/uppgradering av Vaggerydsbanan, i form av kapacitetshöjande åtgärder i
form av fjärrblockering och hastighetsanpassning till 140km/h (Vaggeryd – Värnamo). Trafikverket
understryker att godstransporter, inkl farligt gods, även fortsättningsvis kommer att passera genom
planområdet och då även nattetid. Vaggerydsbanan ska gå planskilt i förhållande till Götalandsbanan
och gatorna inom området. Föreslagen trafikplatsen vid E4/Herkulesvägen behöver föregås av
trafikanalys och blir inte aktuell innan definitiva beslut tagits angående höghastighetsbanor.
Trafikverkets uppfattning är att de ombyggnationsåtgärder av E4 och dess trafikplatser som framgent
orsakas av kommunal planering och utveckling i hög grad måste finansieras av Jönköpings kommun.
Ramprogrammet visar en bra ambitionsnivå när det gäller att bygga ut kollektivtrafiknätet och
prioritera framkomlighet, turtäthet och punktlighet för citybusslinjerna.
Kommentar: Jönköpings kommun har en växande befolkning och för att kunna erbjuda den både
bostäder och arbetsplatser, med hänsyn till god hushållning med mark och hållbara transporter,
behöver området kring södra Munksjön genomgå en stadsutveckling. Denna omvandling ska ske
samtidigt som möjlighet för en framtida höghastighetsbana med station tillhandahålls i området.
Ramprogrammets stadsstruktur med en blandstad och centralt belägna bostäder skapar goda
förutsättningar för att minska biltrafiken och få fler att kunna välja hållbara färdmedel som gång,
cykel och kollektivtrafik. Även närheten till befintligt centrum och dess starka målpunkter och
närheten till handelsområden skapar goda förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik och en
hållbar stadsutveckling. Ramprogrammets kvartersstruktur och innehåll gör att en omvandling kan
påbörjas redan idag och är på så sätt inte beroende av Götalandsbanan. E4 på sträckan genom
Jönköping/Huskvarna är i behov att ett antal åtgärder på kort och lång sikt för att skapa ett hållbart
trafiksystem. De tidiga trafikanalyser som kommunen genomfört visar bl.a. att en trafikplats vid
E4/Herkulesvägen skulle ha en positiv inverkan på trafiksituationen samt att ett tredje körfält på en
sträcka kan i framtiden bli aktuellt. Fördjupade trafikanalyser bör dock ske i samband med
kommande projektering. Kommunen är väl medveten om trafikverkets syn på finansiering av
åtgärder på det statliga vägnätet. Kommunen noterar att andelen lokal trafik på E4 har minskat något
enligt trafikverkets beräkningar.
21. Boverket
Boverket avstår från att lämna synpunkter
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22. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten saknar i Ramprogrammet behandling av säkerhetsfrågorna från ett barnperspektiv,
främst gäller det trafiksystemet och närheten till vatten. Man saknar även en behandling av
säkerhetsrisker kopplade till transporter av farligt gods. Man har inget att anmärka på i fråga om de
uppmärksamhetsavstånd som anges. Myndigheten vill bli informerad om den fortsatta planeringen av
området.
Kommentar: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer att biläggas Ramprogrammets
sändlista.
23. Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen ställer sig positiv till det arbete som hittills genomförts inom Ramprogrammet. Man
bedömer att planområdet som helhet på sikt kan få en ändamålsenligt väl fungerande struktur.
Länsstyrelsen och trafikverket har enats om att det i Ramprogrammet angivna markreservatet för
Götalandsbanan kan anses ha förutsättningar som medför att det ska redovisas som riksintresse för
kommunikationsanläggningar. Avgränsningen och kriterierna för riksintresset behöver dock
klarläggas ytterligare. Vaggerydsbanan är av riksintresse. Banans funktion och planskildhet liksom
hur dessa säkerställs behöver framgå tydligare av planhandlingarna. Väg E4 får inte påverkas
negativt. Planförslaget bedöms vara bättre än nollalternativet. Miljökonsekvensbeskrivningen bör
tillföras trafikprognoser, modelleringar och beräkningar som även omfattar indirekt berörda områden
för att man ska kunna bedöma om miljökvalitetsnormerna kommer att överskridas eller inte. Det är
oklart hur och om det är möjligt att åstadkomma en överflyttning av transporter från bil till gång,
cykel och kollektivtrafik i en sådan omfattning som Ramprogrammet förutsätter. Skyddsavstånd
kring höghastighetsspåren och Vaggerydsbanan kan med utgångspunkt från såväl bullerspridning,
risker med magnetfält och risker med farligt god samt vibrationsstörningar behöva utökas.
Lokaliseringen av en arena i nära anslutning till E4 behöver utredas närmare från risksynpunkt.
Strandskydd träder in då nya detaljplaner tas fram. För områden som redan är ianspråkstagna för
bebyggelse med tomtmark utgör detta inget hinder för ny bebyggelse. Mellankommunal samordning
har beretts på lämpligt sätt. Planen medför effekter på E4 som inte är helt klarlagda samt vilka
åtgärder som krävs. Ramprogrammet har på ett förtjänstfullt sätt hanterat naturgivna kvalitet vid
såväl strandområdena vid Munksjön och Rocksjön som anslutande vattendrag. Länsstyrelsen
bedömer att även den gamla Påsfabriken utgör en bärande del av fabriksområdet och bör bevaras. I
övrigt bedöms förslaget till ramprogram i stort ta hänsyn till de kulturhistoriska värden och strukturer
som finns i den befintliga miljön. Reningsverket behöver handlingsutrymme för framtida expansion
och ökade miljökrav samtidigt som kommunen såsom verksamhetsutövare måste vidta sådana
skyddsåtgärder inom verket att buller, smittspridning, lukt, trafik mm inte orsakar skada och
olägenheter för människors hälsa och miljön i omgivningen. Uppmärksamhetsavståndet till
avloppsreningsverket i befintligt utförande bör tillsvidare sättas till 1000 meter mot bakgrund av
risken för luktolägenheter och Boverkets allmänna råd 1995:5. Det finns skäl att ange
uppmärksamhetsavstånd till höghastighetsjärnväg, Vaggerydsbanan och E4. Dagvattenfrågan är väl
behandlad i planen och kan förväntas få en bra långsiktig lösning. Markföroreningar tas upp på ett
bra sätt i Ramprogrammet. Särskild uppmärksamhet kan behöva ägnas skalan i bostadsbebyggelsen
då stor framgång i att skapa trygga och trivsamma stadsdelar hittills har bedömts utgå från en skala
som motsvarar maximalt fyra till fem våningar. Omlokaliseringar av verksamheter med industriell
karaktär bör ske utifrån ett långsiktigt planeringsperspektiv med beaktande av ev krav på
förprövning. Miljökonsekvensbeskrivningen ger en samlad och strukturerad bild av
miljökonsekvenserna för den stadsutveckling som Ramprogrammet innebär.
Kommentar: Götalandsbanan som företeelse är av riksintresse, men eftersom regeringen och
trafikverket inte tagit ställning till var höghastighetsbanans sträckning ska ske är kommunen negativ
till att i detta skede göra endast mindre projekteringslinjers markreservat till riksintresse. När
höghastighetsbanan och dess stationsområde projekteras, tillsammans med de intilliggande
byggnaderna ska särskild omsorg läggas vid frågor som vibrationer, magnetism och buller så att
omgivningspåverkan minimeras. Kommunen är väl medveten om att Vaggerydsbanan är av
riksintresse och har säkrat dess sträckning och utveckling genom framtagande av ett lämpligt
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markreservat för denna, tillsammans med representanter från trafikverket. Banans framtida funktion
och planskildhet är trafikverkets ansvar och har i detta tidiga skede utretts av trafikverket i samband
med den spårprojektering som skett för att fastlägga ett lämpligt markreservat för de båda banorna.
Bebyggelsen kring detta markreservat är också tänkt att fungera som buller och vibrationsbarriär mot
bakomliggande framtida bostäder, likt mot höghastighetsbanan. E4 på sträckan genom
Jönköping/Huskvarna är i behov att ett antal åtgärder på kort och lång sikt för att skapa ett hållbart
trafiksystem. De tidiga trafikanalyser som kommunen genomfört visar bl.a. att en trafikplats vid
E4/Herkulesvägen skulle ha en positiv inverkan på trafiksituationen samt att ett tredje körfält på en
sträcka kan i framtiden bli aktuellt. Fördjupade trafikanalyser bör dock ske i samband med
kommande projektering. Kommunen har en stark ambition att klara en omställning till ett mer
hållbart trafiksystem, vilket bl.a. antagandet av Handlingsprogram för kollektivtrafik i Jönköpings
kommun visar tillsammans med utredningsarbetet kring Kommunikationsstrategin. Kommunen anser
att det inom det avsatta området för Simsholmens reningsverk finns handelsutrymme för framtida
expansion och ökade miljökrav samt den anpassning av verket som behövs för att minimera
omgivningspåverkan, där bl.a. ny teknik är en viktig del. Kommunen har genomfört flera åtgärder för
att minska luktpåverkan på omgivningen och fler pågår, med anledning av detta hävdar kommunen
starkt att dagens uppmärksamhetsavstånd ska vara 200 meter.
GRANNKOMMUNER
24. Vaggeryds kommun
Det är positivt att Ramprogrammet lägger stor vikt vid bra kommunikationsstråk för gång, cykel och
kollektivtrafik och att Jönköpings C och Södra Munksjön knyts samman i ett välplanerat
kommunikationsnät. Man vill lyfta fram vikten av att smidiga pendelmöjligheter mot
höghastigehtstågen anordnas genom tex bra parkeringsmöjligheter för bil. När södra
Munksjöalternativet nu har valts för höghastighetsbanan ser man med tillfredsställelse på att förslaget
har med Vaggeryds tidigare synpunkt att persontåg på Vaggerydsbanan har Jönköpings central som
ändstation.
Kommentar: Ambitionen i Trafikverkets Förstudie Götalandsbanan är att Götalandsbanan ska ha en
gemensam knutpunkt med regionaltåglinjerna och en god koppling med Jönköping C.
25. Gislaveds kommun
Man påtalar vikten av att resenärer utanför Jönköpings stad måste ha god tillgänglighet till stadens
resecentrum med bra anslutningar oavsett om man kommer med tåg, buss eller bil. I övrigt har
Gislaveds kommun inget att erinra mot Ramprogrammet utan ser med spänning framemot den
utveckling som Jönköpings kommun planerar för.
Kommentar: Ambitionen i Trafikverkets Förstudie Götalandsbanan är att Götalandsbanan ska ha en
gemensam knutpunkt med regionaltåglinjerna och en god koppling med Jönköping C.
26. Mullsjö kommun
Mullsjö kommun har inte något att erinra mot Ramprogrammet samt att man ser positivt på att
stationsläget i centrala Jönköping blir kvar med tanke på den omfattande pendlingen som dagligen
sker mellan våra kommuner.
Kommentar: Ambitionen i Trafikverkets Förstudie Götalandsbanan är att Götalandsbanan ska ha en
gemensam knutpunkt med regionaltåglinjerna och en god koppling med Jönköping C.
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ÖVRIGA INTRESSENTER: FASTIGHETSÄGARE, ORGANISATIONER OCH
FÖRENINGAR
27. Jönköpings Hembygdsförening, Gudmundsgillet
Gudmudsgillet anser att varje utvecklingsområde ska innehålla en infrastruktur med flera funktioner,
bostäder, verksamhetsområden, parker, plats för fritid, kultur och nöjen. Gudmundsgillet ser både
söder om Munksjön och Tenhultsdalen som möjliga för en höghastighetsstation och efterfrågar därför
hur området ska utvecklas om endast Vaggerydsbanan går genom området. Ramprogrammet har
förtjänstfullt beskrivit byggnadsvolymer och gestaltning av kvarter och öppna stadsrum. Avståndet
mellan vatten och hus bör vara större än hushöjden. Högre hus kan godtas intill höghastighetsstationen och längre åt öster. Ett antal indstri- och kontorsbyggnader i området där Munksjö Bruk nu ligger
bör bevaras till sin externa karaktär. Innehållet kan dock utredas vidare. Nya byggnader från
Munkplan och söder ut mot Torpagatan bör anpassas till karaktären på Söder. En större utfyllnad kan
inte gärna tillstyrkas. En komplettering av gång- och cykelvägen utmed stranden är dock önskvärd.
Gudmundsgillet håller med om att Skeppsbrokajen kan utvecklas innan lokalisering av
höghastighetsstationen beslutats. Hela området ska gestaltas på ett gemensamt och övergripande sätt.
Stationsområdet kan utvecklas som föreslagits, efter beslut om lokaliseringen fattats. Beträffande
Solåsen – Fridhem finns inget att anmärka. Området Öster Munksjön kan bli ett bebyggelsetätt
område. Verksamheter som inte är miljöstörande bör få vara kvar och sedan kompletteras med
bostäder och andra funktioner. Flera stora anläggningar utmed Herkulesvägen, som ICA Maxi bör på
sikt flyttas. Det finns inte skäl att motsätta sig att öppna Simsholmskanalen. Parker och kanaler mm
ska tas med från början. Man har inget att erinra om resonemangen kring energi- och
resurshushållning eller klimatanpassning. Man understryker vikten av en kommunal strategi för
hantering av förändringsönskemål.
Kommentar: Ramprogrammets intentioner och ambitioner stämmer väl överens med
Gudmundsgillets yttrande. Jönköpings kommun har en växande befolkning och för att kunna erbjuda
den både bostäder och arbetsplatser, med hänsyn till god hushållning med mark och hållbara
transporter, behöver området kring södra Munksjön genomgå en stadsutveckling. Denna omvandling
ska ske samtidigt som möjlighet för en framtida höghastighetsbana med station tillhandahålls i
området. Avståndet mellan byggnad och vatten i Ramprogrammet är 30 – 20 meter, vilket ligger väl i
linje med Gudmundsgillets ambition. En viktig förutsättning för att få en fullgod park och ett
tillgängligt gång- och cykelstråk i den södra delen av Munksjö fabriksområde är att strandlinjen,
inom fabriksområdet, kan avslutas och utformas på ett attraktivt sätt. Hur utfyllnaden ska
konstrueras, vilka konsekvenser den får samt vilka eventuella kompensationsåtgärder som krävs ska
noggrant utredas i samband med fastighetsägarens ansökan om vattendom.
28. Jönköpings Bygginvest AB
Ramprogrammet är av en sådan storlek och omfattning att det är svårt att greppa helheten. Mycket av
programmet påverkas av om det blir en höghastighetsstation eller inte. Både Barnarpsgatan och i
förlängningen även kommande byggnation bör förflyttas mer mot Öster, för att skapa en inre ringled.
Barnarpsgatan bör även göras tvåfilig i vardera riktningen ända fram till Kungsgatan. Att öppna upp
vissa anslutande gator till Barnarpsgatan anses försämra trafik- och boendemiljö. Torpagatan anses
ine klara en ökad trafik där den passerar Klostergatan och Torpaskolan. Munksjö fabriksområdet
anser man får en alltför hög exploatering i förhållande till Torpa/Söder. Husen längst mot söder bör
tas bort. Man anser att det inte är rimligt att fylla ut i Munksjön. Möjligheten till framtida
kommersiella delar anses överdrivna. Ett avstånd mellan byggnader och vatten bör vara 30 meter.
Man är tveksam till begreppet stadssjö. Gårdsparkering ger en öppnare och ljusare bostadsmiljö.
Förtäta på höjden inom befintliga centrala delar så kan behovet av utbyggnad enligt Ramprogrammet
minska. Bygginvest ifrågasätter kommunens genomförandeprinciper för omvandlingen.
Kommentar: Jönköpings kommun har en växande befolkning och för att kunna erbjuda den både
bostäder och arbetsplatser, med hänsyn till god hushållning med mark och hållbara transporter,
behöver området kring södra Munksjön genomgå en stadsutveckling. Denna omvandling ska ske
samtidigt som möjlighet för en framtida höghastighetsbana med station tillhandahålls i området.
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Avståndet mellan byggnad och vatten i Ramprogrammet är 30 – 20 meter, vilket ligger väl i linje
med Bygginvests ambition. En viktig förutsättning för att få en fullgod park och ett tillgängligt gångoch cykelstråk i den södra delen av Munksjö fabriksområde är att strandlinjen, inom fabriksområdet,
kan avslutas och utformas på ett attraktivt sätt. Hur utfyllnaden ska konstrueras, vilka konsekvenser
den får samt vilka eventuella kompensationsåtgärder som krävs ska noggrant utredas i samband med
fastighetsägarens ansökan om vattendom. Kommunen har en stark ambition kring att skapa en
stadssjö med liv och innehåll på och kring Munksjön, i stället för att bibehålla dagens
miljöpåverkande verksamheter kring stora delar av den centrala sjön. Ett utredningsarbete pågår
tillsammans med länsstyrelsen och berörda verksamheter kring framtida rening av Munksjön.
29. Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Värdet av att kunna se sjöarna från andra delar av staden ska bevaras, sjöutsikten bör bevaras så att
den kan njutas av i förbifarten. Planera större grönområden nära sjöstranden. Bevara sjöutsikten från
vägar och gränder som går längs med stranden. Öka luftigheten i bebyggelsen och låt grönskan ha
överhanden. Det är positivt att förslaget har ett grönområde nära stranden, vilket bör göras
lättillgängligt för alla invånare. Om Munksjön renar bör det planeras för en badstrand. Man bör satsa
på ett seniorboende i området samt bygga boulebanor, som lockar alla åldrar. Den nya bebyggelsen
bör utformas så den passar ihop med bebyggelsen i Fridhem och Ljungarum. Man står bakom ett
upphöjt stationsläge vid södra Munksjön. Det är även positivt att den nuvarande stationen bevaras vid
Vätterns strand. Det är viktigt med en välfungerande kollektivtrafik i hela staden.
Kommentar: Bebyggelsestrukturen är utformad så att Munksjön ska kännas tillgänglig, med större
parker och grönska kring sjön och dess promenadstråk. Siktlinjer skapas och gränder läggs för att
möjliggöra sjöutsikt. I överenskommelsen mellan kommunen, länsstyrelsen och berörd verksamhet
kring reningen av Munksjön ingår inte att rena sjön till badbar. Boende för många olika åldrar och
social service, bl.a. för äldre och seniorboende, är en utgångspunkt för Ramprogrammet.
30. NCC Constructions Sverige AB
NCC ser farhågor med den kommunala strategin för hantering av förändringsönskemål, då det
medför förseningar eller stopp av projekt som ligger i närtid. Öster Munksjön anses fortsätta som
verksamhetsområde 30 år till. Man vill inte att kommunen styr mot ett %-tal vad gäller fördelning av
upplåtelseformer och anser att man måste se till större enheter än kvarter samt till ägandeförhållanden av marken.
Kommentar: En stadsomvandling av den storlek och den ambition som är aktuell kring södra
Munksjön är inte möjlig utan en tydlig vilja från kommunens sida. En stark gemensam kommunal
strategi för hantering av förändringsönskemål är enda möjligheten om en kontinuerlig omvandling
ska ske åt rätt håll. Kommunen avser att i närtid ta initiativ till att skapa intressegrupper av
fastighetsägare för stadsutveckling och exploateringssamverkan även inom Öster Munksjön.
Kommunens utgångspunkt är att det skapas en god blandning mellan upplåtelseformer inom
planområdet och ser ett starkt behov av att säkerställa att fler hyresrätter byggs i Jönköping, varför
inriktningen 50% hyresrätter kvarstår.
31. Tolust Estate AB
Tolust ser mycket positivt på områdets utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt med mångfald men
även att ge stor flexibilitet för att snabbt kunna hantera etableringsmöjligheter som kan utveckla
området och Jönköping. Bebyggelsezoner bör beakta möjliga högre nivåer. Tolust ser faktarutan på
sid 46 som ett exempel. Tolust har i samma inriktning som Ramprogrammet en mycket hög ambition
för att tillsammans skapa en blandstad med hyresrätter mm. Ramprogrammet ska inte styra %-nivåer
för hyresrätter, då det måste hanteras över tid för ett genomförande i den marknad som råder.
Strandparken på Munksjö fabriksområdet är en gemensam fråga för Tolust och Jönköpings kommun
gällande ägande, drift, utformning, genomförande och ambitionsnivåer, mm. Reservatet för framtida
brofäste bör också fördjupas avseende ansvar, former osv. Avtal bör hanteras så parterna snabbt kan
arbeta vidare med klara förutsättningar. Man ska ha stor respekt för den totala investeringens
omfattning. Tolust målsättning är att etapp 1 i södra Munksjö fabriksområdet ska ha en färdig
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detaljplan kv4 2012 och byggstart 2012/2013. En bra etappindelning är viktigt då genomförandet kan
ta lång tid. Se över kollektivtrafiken på Barnarpsgatan så att den blir god. Beakta så att grannkvarter
kan utvecklas under etappernas utbyggnad så störningar inte begränsar utvecklingen.
Kommentar: Staden ska växa med god och spännande arkitektur som ger mångfald och variation i
volymer och uttryck. I den fortsatta gestaltningsprocessen med kommunen (detaljplan och bygglov)
ska Ramprogrammets gestaltningsprinciper vara styrande. Ramprogrammet beskriver fem olika
bebyggelsezoner. Genom att den tillåtna byggnadsvolymen beskrivs som bebyggelsetäthet och inte i
antal våningar möjlggörs större variation i volymerna. Kommunens utgångspunkt är att det skapas en
god blandning mellan upplåtelseformer inom planområdet och ser ett starkt behov av att säkerställa
att fler hyresrätter byggs i Jönköping, varför inriktningen 50% hyresrätter kvarstår. Ett stort
utredningsarbete kvarstår efter Ramprogrammets antagande, som i vissa delar kan påbörjas parallellt
av fastighetsägaren. Detta utredningsarbete som fastighetsägaren behöver ta initiativ till är väl
beskrivet i Ramprogrammet och dialog kring detta sker idag mellan kommunen och fastighetsägaren.
Kommunen ser fram emot att tillsammans med fastighetsägaren ta fram en lämplig etappindelning av
Munksjö fabriksområdes södra del. Hur kollektivtrafiken i Jönköpings kommun ska utvecklas
hanteras i Handlingsprogram för kollektivtrafik i Jönköpings kommun, vilken är antagen av
kommunfullmäktige.
32. Högskolefastigheter i Jönköping AB
HÖFAB anser att förslaget att ändra detaljplanen för att en parkbildning ska kunna ske vid Mariedal
är anmärkningsvärt och oacceptabelt. HÖFAB ska även fortsättningsvis äga, förvalta och utveckla
marken i egen regi. Man planerar att på lång sikt bebygga delar av markområdet. Man undrar om
kommunen får döpa en grönyta som inte ägs av kommunen. Man anser att parkens redovisade
karaktär som prydnadspark bör ändras till aktivitetspark. Man anser att programmet inte ska omfatta
någon del av Högskolan, alternativt görs en särskild ring som omfattar hela högskoleområdet och då
kallas Högskoleområdet. Man noterar en dold dagvattenkanal söder om Hälsohögskolan som ser ut
att mynna i ett vattenmagasin vid Munksjöns strand och undrar hur detta kommer att påverka
högskoleområdet. HÖFAB är positiv till att strandpromenaden blir verklighet runt hela Munksjön
och att den passerar på deras mark vid strandkanten. Man ställer sig undrande till redovisade gator
genom grönområdet och anser att det är otänkbart. Förslaget att återskapa de två flygelbyggnaderna
framför Mariedal är mycket positivt. Man kan också tänka sig en brygga med båthus och bastu vid
strandkanten.
Kommentar: Parken mellan Högskolan och Munksjö fabriksområde, i dagligt tal i Jönköping
benämnd Mariedalsparken, är en viktig grön resurs för stadskärnan som ska bevaras. Detaljplanen
bör därför ändras för att säkerställa detta. Den kommunala strategin för att hantera
förändringsönskemål gäller alla fastighetsägare och verksamheter inom planområdet. I det
planprogram som ligger till grund för den pågående detaljplanen för Inspirationscentrum står att
grönområdet, som i ramprogammet benämns Mariedalsparken, är värdefullt för högskolan och bör
därför inte bebyggas. Bebyggelsegränsen mot söder har i planprogrammet lagts i liv med
Hälsohögskolans södra fasader med hänsyn till miljön kring Mariedal. Parken är i befintlig
detaljplan planlagd som industriområde. I planprogammet framgår också ”Med utbyggnaden av
högskolan kommer parken att få en ökad betydelse som rekreationsområde för studenter, men också
för boende i området. Vid detaljplaneläggning bör området befästas som park”. Mariedalsparkens
definition föreslås ändras från prydnadspark till aktivitetspark. Det har i kartbilden sid 34 felaktigt
visats gator genom Mariedalsparken, vilket ska revideras till Ramprogrammets utställningshandling.
Ramprogrammets planområdesgräns föreslås flyttas direkt söder om hälsohögskolans byggnader, till
förlängningen av Myntgatan. Detta innebär också att dagvattenfrågorna i områdets norra del får
hanteras på annat sätt och utgår från programmet.
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33. Botaniska Sällskapet i Jönköping
Man ser positivt på att kommunen arbetar vidare med en helhetssyn på utvecklingen i staden. Man är
glad över att vattnets centrala roll betonas i Ramprogrammet. Man anser att stränderna i största
möjliga utsträckning ska bevaras naturliga eller återställas till ett mer naturligt tillstånd. Området som
innefattar Tabergsåns utlopp i Munksjön, vassområdet norr om och områdets längs Tabergsån
söderut har höga naturvärden och bör lämnas oexploaterat. Man accepterar inte någon form av
förbindelselänk genom Rocksjökärren och detta gäller även gång- och cykelväg över Rocksjöån
och/eller Simsholmskanalen.
Kommentar: Ramprogrammet avser att lämna området som innefattar Tabergsåns utlopp i
Munksjön, vassområdet norr om och områdets längs Tabergsån söderut, vilka har höga naturvärden
oexploaterat. De gång- och cykelstråk som redovisas inom Rocksjöns naturreservat, vilket ligger
utanför planområdet, ingår i reservatsbestämmelserna.
34. Elmia AB
Elmia ser positivt på att få delta i det fortsatta arbetet och kan ha ett framtida intresse för södra
Munksjön och då speciellt för de stationsnära funktionerna för evenemang (orange markeringarna).
Elmia kan i framtiden se en utveckling av sin verksamhet även i ett mer centralt läge jämfört med
idag.
35. Högskolan i Jönköpings Kommun
Man ser i stort positivt på utvecklingsplanerna för södra Munksjön. Högskolan arbetar för ett mycket
väl sammanhållet campus i centrala Jönköping. Man önskar att planområdet antingen utökas till att
omfatta hela högskoleområdet och då även använda begreppet Högskoleområdet för hela det område
som ägs av Höfab eller annars begränsa planområdet till området söder om Mariedalsområdet. Man
anser att det är anmärkningsvärt att området söder om Hälsohögskolan är namngivet som
Mariedalsparken och klassas som prydnadspark. Området anses vara av karaktären aktivitetsområde
och ska så vara i avvaktan på framtida nyttjande. Planerna på att återskapa Mariedals
flygelbyggnader är positiva om det visar sig stämma överens med högskolans kommande behov.
Högskolan accepterar inte att detaljplanen för Mariedalsområdet ändras så att det begränsar
nyttjandet av Höfabs mark, som har för avsikt att expandera högskolan söderut. Mariedalsområdet
ska även framöver ägas, förvaltas och nyttjas av Höfab för att tillgodose bolagets ändamål att främja
högskoleverksamheten i Jönköpings kommun. Man anser att Munksjögatan delar högskolan i två
delar och därför bör Ramprogrammet kompletteras med att det på sikt bör ske en sänkning och
överbyggnad av en större del av Munksjögatan än vad som nu planeras samt att även Kungsgatan bör
sänkas för att knyta samman stadsdelarna och få en bättre trafikmiljö. I Ramprogrammet är det
markerat ett stadsstråk samt tre lokalgator genom Mariedalsområdet, vilket förefaller märkligt. En
dagvattenkanal med vattenmagasin är inritad söder om högskolan, vilket kräver en förklaring och
beskrivning.
Kommentar: Parken mellan Högskolan och Munksjö fabriksområde, i dagligt tal i Jönköping
benämnd Mariedalsparken, är en viktig grön resurs för stadskärnan som ska bevaras. Detaljplanen
bör därför ändras för att säkerställa detta. Den kommunala strategin för att hantera
förändringsönskemål gäller alla fastighetsägare och verksamheter inom planområdet. I det
planprogram som ligger till grund för den pågående detaljplanen för Inspirationscentrum står att
grönområdet, som i ramprogammet benämns Mariedalsparken, är värdefullt för högskolan och bör
därför inte bebyggas. Bebyggelsegränsen mot söder har i planprogrammet lagts i liv med
Hälsohögskolans södra fasader med hänsyn till miljön kring Mariedal. Parken är i befintlig
detaljplan planlagd som industriområde. I planprogammet framgår också ”Med utbyggnaden av
högskolan kommer parken att få en ökad betydelse som rekreationsområde för studenter, men också
för boende i området. Vid detaljplaneläggning bör området befästas som park”. Mariedalsparkens
definition föreslås ändras från prydnadspark till aktivitetspark. Det har i kartbilden sid 34 felaktigt
visats gator genom Mariedalsparken, vilket ska revideras till Ramprogrammets utställningshandling.
Ramprogrammets planområdets gräns föreslås flyttas direkt söder om hälsohögskolans byggnader,
till förlängningen av Myntgatan. Detta innebär också att dagvattenfrågorna i områdets norra del får
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hanteras på annat sätt och utgår från programmet. Den förändring av Munksjöleden som nu görs
anses vara den förändring som är möjlig med hänseende till trafiksäkerhet, framkomlighet,
lutningsförhållanden, trygghetsaspekter, gestaltning, teknik och ekonomisk rimlighet. Möjligheterna
att gräva ner Kungsgatan har utretts tidigare av kommunen, vilket visade sig vara en både dyr och
ineffektiv lösning eftersom så stor del av trafiken har målpunkter på väster och behov av korsande
trafikrörelser.
36. Jönköping Energi
I det fortsatta planeringsarbetet vill Jönköpings Energi bidra till smarta och hållbara lösningar vad
gäller energiproduktion, energiförsörjning och datakommunikation. De tekniska förutsättningarna där
Jönköping Energis verksamhet ingår finns inte beskrivna i Ramprogrammet. Kraftvärmeverket
Munksjö är ett nav i Jönköpings fjärrvärmenät. Trots att den större del av produktionen förläggs till
Torsvik förblir dessa anläggningar viktiga som topp- och reservproduktion. Utrymmet kring
Munksjön innehåller idag stomledningar för flera nyttigheter. Vid Simsholmen finns, förutom VAverksamheten, vår biogasverksamhet. Utökad exploatering förutsätter tillgång till utrymme för både
befintliga och ny teknisk infrastruktur, såsom ledningar, fördelnings- och nätstationer och
pumpstationer. Det är väsentligt med en samordnad planering för minimal omgivningspåverkan.
Området runt södra Munksjön föreslås bli ett modellområde i Sverige och EU. Då kan en rad
nyttigheter vidareutvecklas på en rad olika sätt, smarta elnät – IT-teknisk integration för
enerigeffektiva lösningar, utbyggd infrastruktur för snabb datatrafik via stadsnätet,
enerigeffektivisering (Elenergi och fjärrvärme), belysning, uppvärmda allmänna platser, laddstolpar
till elfordon.
Kommentar: Jönköpings Energi kommer även fortsättningsvis att biläggas Ramprogrammets
sändlista och kommunen ser fram emot deras medverkan i det fortsatta arbete och bidrag till smarta
och hållbara lösningar vad gäller energiproduktion, energiförsörjning och datakommunikation.
37. Landstinget i Östergötland, arbets- och miljömedicin
Man anser att en upphöjd höghastighetsbana kan ge oönskad bullerspridning, vibrationer och
magnetfält som kan störande och ge hälsoeffekter. I samband med projektering anser man att det bör
kartläggas vilka verksamheter ex skolor, daghem etc som kommer att befinna sig nära
höghastighetsspåret och därmed utsättas för magnetfält och till vilken grad. Man anser att det kan
uppstå sk korridoreffekter vid lokalgator. Beräkningar av luftföroreningar, inte minst partiklar, bör
ske i samband med projektering av bebyggelsen. Stor vikt anses ha lagts vid att öka möjligheten att
transportera sig till fots och cykel samt att bevara och utöka park- och grönområden i
Ramprogrammet, vilket har en positiv inverkan på hälsan. Man frågar hur marken ska saneras så att
befolkningen undviker att bli exponerad. I samband med projektering anser man att det bör planeras
bostäder, offentliga lokaler, äldreboende, sjukhus etc i området så att värmeeffekten minimeras.
Högreflekterande eller ljusa material ökar reflektionen av värme från fastigheter.
Kommentar: Utformningen av den tillkommande bebyggelsen, särskilt i anslutning till de mest
trafikerade stråken, kan ha lokal påverkan på partikelhalterna i luften. För att kunna bedöma om det
kommer att leda till att miljökvalitetsnormer överskrids eller inte, krävs simuleringar eller
beräkningar baserade på uppskattade trafikmängder och utformning av gaturummen. Detta planeras
att genomföras inom ramen för kommande detaljplaneprocesser. Avsteg från gällande riktvärden för
trafikbuller kan ske förutsatt att lägenheterna är genomgående. Minst hälften av bostadsrummen
liksom balkong eller uteplats ska vara vänd mot en tyst sida. I kommande detaljplaner ska
bullerkartläggning ligga till grund för bedömningen av utformningen och placering av bostäder,
byggnader och parker. I kommande detaljplaner ska hydrologiska och geotekniska undersökningar
utföras och ligga till grund för kommande arbete med markföroreningar och dagvattenhantering. När
höghastighetsbanan och dess stationsområde projekteras, tillsammans med de intilliggande
byggnaderna ska särskild omsorg läggas vid frågorna om vibrationer, magnetism och buller så att
omgivningspåverkan minimeras. Bebyggelsen inom markreservat är också tänkt att fungera som
buller och vibrationsbarriär mot bakomliggande framtida bostäder, likt mot höghastighetsbanan. En
strategi för hantering av förorenad mark har arbetats fram mellan tekniska kontoret, miljökontoret,
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länsstyrelsen och de första etappernas fastighetsägare. Hur byggnader ska designas för att möta höga
krav på energi- och resurshushållning samt klimatanpassning blir en nyckelfråga i det fortsatta
arbetet. Därför ställs stora krav i Ramprogrammet på att byggnader utformas med hög kvalitet och
långsiktig hållbarhet, se Ramprogrammets Gestaltningsprinciper för mångfald i variation och uttryck.
38. Jernhusen AB
Jernhusen meddelar att man gärna är delaktiga i arbetet med att utforma och utveckla det nya
stationsområdet, men på nuvarande stadium ser man inte anledning att närmare diskutera den
skisserade utformningen som bör fungera som hypotes i avvaktan på att förutsättningarna klarläggs.
Götalandsbanan utgör med rätta en förutsättning för programmet vars målsättning är att på sikt
åstadkomma sammanhållen stadsbebyggelse runt Munksjön – ett stort förändringsarbete som
kommer att pågå under många år. En ny station för höghastighetståg blir säkert en viktig faktor för
investeringsbenägenheten. Jernhusen äger idag några fastigheter för logistikändamål som kommer att
beröras av omvandlingen. Man har inget att invända mot att dessa verksamheter på sikt flyttar men
utgår från att så kan ske till rimliga kostnader och till en ny förläggning med möjligheter för
utveckling.
Kommentar: Jernhusen kommer även fortsättningsvis att biläggas Ramprogrammets sändlista och
kommunen ser fram emot deras medverkan i det fortsatta arbetet.
39. Jönköpings läns museum
Länsmuseet anser att Ramprogrammets intentioner att i de aktuella stadsdelarna skapa förutsättningar
för ett hållbart, attraktivt, tilltalande och intressant stadsområde är mycket positivt. Programmet visar
också att de kulturhistoriska värdefulla miljöerna inom planområdet är en stor tillgång. Genom
Ramprogrammets genomarbetade karaktär och underlagsmaterial kan de antikvariska frågorna sägas
vara väl belysta. Programmets översiktliga karaktär medför att en rad omständigheter kring
säkerställandet av de kulturhistoriska miljöerna behöver preciseras i nästa fas. Detta gäller främst
dels vilka av de miljöer med kulturhistoriskt värde i de södra och östra delarna som kan bevaras, dels
på vilket sätt en anpassning av delar av den tillkommande bebyggelsen inom Munksjö
fabriksområdet ska ske beträffande volym och material. Man anser att det är mycket positivt med
Ramprogrammets ambition att bevara och återanvända en lång rad av Munksjö fabriksområdets
kulturhistoriskt värdefulla byggnader i sammanhållna stråk och platsbildningar. Länsmuseet vill
framhålla att tillkommande byggnader norr och söder om den lilla parken framför disponentvillan bör
anpassas i sin utformning så att platsbildningen kvarstår. Man föreslår att arbetet med att säkerställa
de aktuella byggnaderna på Munksjö fabriksområdet fortskrider. Museet vill framhålla att det vore
mycket olyckligt om den äldre skorstenen med tillhörande panncentral inte bevaras och vill att detta
tydliggörs. Länsmuseet beklagar att Påsfabriken inte kan bevaras med visshet om att ett bevarande ter
sig tämligen svårlöst. Länsmuseet medverkar gärna i ett etnologiskt och bebyggelsehistoriskt
dokumentationsprojekt kring fabrikens verksamhet och de anställdas arbetsliv. Museet anser att det
är av stor betydelse och positivt att en av Ramprogrammets utgångspunkter är att bevara och
återanvända tre byggnader på Skeppsbrokajen, invid Syrgasvägen. Länsmuseet anser att det inte
tydligt framgår av Ramprogrammet om Munksjöslipen/Roddarnas klubbhus och Bergmans möblerbyggnaden ska bevaras, vilket vore önskvärt.
Kommentar: Ramprogrammets intentioner och ambitioner stämmer väl överens med Jönköpings
läns museums yttrande. Ramprogrammet föreslås förtydligas med att den äldre skorstenen med
tillhörande panncentral på Munksjö fabriksområdet bör bevaras. Ramprogrammet föreslås också
förtydligas om att Munksjöslipen/Roddarnas klubbhus bör bevaras. Kommunen noterar att
länsmuseet gärna medverkar i ett etnologiskt och bebyggelsehistoriskt dokumentationsprojekt kring
Munksjöfabrikens verksamhet och de anställdas arbetsliv.
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40. Naturskyddsföreningen i Jönköping och Rocksjögruppen
Man tycker det är glädjande att kommunen tillsammans med länsstyrelsen och Munksjö AB driver
frågan om kommande saneringsåtgärder för Munksjön. Det åvilar ett stort ansvar när planområdet
ska anläggas och saneras att detta inte medför ytterligare belastningar för sjön. Man anser att den
framtida dagvattenhanteringen är en av knäckfrågorna för Ramprogrammet. De föreslagna öppna
dagvattenkanalerna med reningsdammar synes därför vara en förnuftig åtgärd. Hur Rocksjöns
våtmarken kan tänkas påverkas är dock viktigt att klarlägga. Man undrar hur Simsholmens
reningsverk ska få kapacitet för att hantera den tillkommande befolkningen utan att sjön påverkas
ytterligare. Man önskar en bättre redogörelse av föroreningarna på Munksjö fabriksområdet. Man
önskar mer information för att kunna bedöma sanering och utfyllnad på Munksjö fabriksområde. Det
är glädjande att 11 av de 12 industrihistoriskt intressanta byggnaderna på Munksjö fabriksområde
avses att bevaras. Ramprogrammet framhåller föredomligt utblickarna från den nya bebyggelsen till
vattnet, men man anser att det glömmer utblickarna från stadskärnan mot den nya bebyggelsen och
omgivande landskapsbild. När den nya Herkulesvägen byggs önskar man fler flora- och
faunapassager. Det är viktigt att naturmiljöer i närheten av Rocksjöns naturreservat bevaras och
exploatering i närheten av värdefulla avsnitt bör undvikas. Man är emot en uppgradering av
kanotstadion vid Rocksjön och att kanalerna görs paddlingsbara. Tabergsåns natur måste särskilt
beaktas vid framtida åtgärder. Man önskar att Munksjöns stränder bibehåller sin naturlighet. Det är
mycket viktigt att byggnationen håller ett respektfullt avstånd till vattnet. Man uppskattar mycket att
tallmiljöerna särskilt ska värnas. Boendemiljöerna torde bli mycket trevliga med vattnet och
grönskan så närvarande, både den naturliga och anlagda. Ambitionen när det gäller närparkerna,
skulle kanske kunna förbättras något, men bra med träd och grönska i gatumiljöerna. Generellt bör ett
miljöanpassat byggande genomföras i de nya stadsdelarna och sådana krav bör kunna ställas på
exploatörerna. Att en satsning på cykeltrafik görs är bra. Man anser att markreservation för en bro för
cykeltrafik över Munksjön är bra men tycker inte att gång- och cykelstråket mellan Kålgården och
G:a Flygfältet med en cykelbro över Rocksjöån samt med sträckning via John Bauer parken är bra.
Man vill hellre att det gång- och cykelstråket följer Östra Strandgatan till cykelvägen genom
Kålgårdsparken alternativt Stenhuggargatan genom Kålgården. Man stödjer en utbyggnad av
kollektivtrafiken i form av spårvagnstrafik och är positiva till båtbuss över Munksjön.
Kommentar: Kommunen anser att det inom det avsatta området för Simsholmens reningsverk finns
handlingsutrymme för framtida expansion och ökade miljökrav samt den anpassning av verket som
behövs för att minimera omgivningspåverkan, där bl.a. ny teknik är en viktigt del. Kommunen har
genomfört flera åtgärder för att minska luktpåverkan på omgivningen och fler pågår.
Föroreningssituationen är grovt räknad likartad kring hela Munksjöns södra del. På Munksjö
fabriksområdet har en markföroreningskartläggning gjorts av fastighetsägaren tillsammans med
länsstyrelsen, och ett arbete kring saneringsfrågorna pågår. En viktig förutsättning för att få en
fullgod park och ett tillgängligt gång- och cykelstråk i den södra delen av Munksjö fabriksområde är
att strandlinjen, inom fabriksområdet, kan avslutas och utformas på ett attraktivt sätt. Hur utfyllnaden
ska konstrueras, vilka konsekvenser den får samt vilka eventuella kompensationsåtgärder som krävs
ska noggrant utredas i samband med fastighetsägarens ansökan om vattendom. Ramprogrammet
avser att lämna området som innefattar Tabergsåns utlopp i Munksjön, vassområdet norr om och
områdets längs Tabergsån söderut, vilka har höga naturvärden oexploaterat. Avståndet mellan
byggnad och vatten i Ramprogrammet är 30 – 20 meter, vilket ligger väl i linje med
naturskyddsföreningens och Rocksjögruppens ambition. Hur byggnader ska designas för att möta
höga krav på energi- och resurshushållning samt klimatanpassning blir en nyckelfråga i det fortsatta
arbetet. Därför ställs stora krav i Ramprogrammet på att byggnader utformas med hög kvalitet och
långsiktig hållbarhet, se Ramprogrammets Gestaltningsprinciper för mångfald i variation och uttryck.
De gång- och cykelstråk som redovisas inom Rocksjöns naturreservat, vilket ligger utanför
planområdet, ingår i reservatsbestämmelserna.
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41. IF Metalls S:förening
Man är för ett bostadsbyggande vid södra Munksjön men inte så många bostäder som beskriv i
förslaget. Man anser att det är bra att bygga även bostäder vid följande framtida verksamhetsplatser:
Tabergsdalen och Tenhultsdalen. Detta anser man kan medföra en minskning av biltrafiken och andra
miljöutsläpps orsaker.
Kommentar: Planområdet är ett av omvandlingsområdena som Utbyggnadsstrategin hanterar.
Kommunens ambition är att erbjuda den växande befolkningen boende runt om i kommunen på
platser där hållbara kommunikationer till starka målpunkter kan erbjudas och så att användandet av
jungfrulig mark minimeras.
ALLMÄNHETEN
42. XX
ställer sig positiv till Förslag till Ramprogram för Södra Munksjön och då särskilt till att
XX
man beaktar tillgången till vatten, från staden vid vattnet till staden kring vattnet. Han vill att
Jönköping går ännu ett steg och blev staden på vattnet. Han bifogar ett förslag som innebär partiella
utfyllnader i Munksjön som han menar bidrar till att öka intrycket av vatten samt åstadkommer en
attraktiv stadsbild.
43. XX
Han anser att förslaget att Stenhuggargatan ska få en koppling mot Odengatan för genomgående
trafik från Östra Strandgatan är mycket dåligt på grund av etablering av skolor och förskolor utmed
Stenhuggargatan samt att många med funktionshinder ska korsa Stenhuggargatan för att komma till
sin daliga verksamhet. Han anser att trafik genom området ska dras söder om Upptech och ansluta
mot John Bauersgatan.
44. XX
Han anser att om Stenhuggargatan öppnas för genomgående trafik torde det uppstå stora
trafikproblem, med den utformning som gatan har idag.
45. XX
Han anser att centrum bör döpas om till gamla stan och att ett nytt centrum ska byggas vid A6Ljungarum. Ge Jönköping spårvagn och lägg stationen vid Råslätts centrum. Bygg ut hamnen
västerut och gör om stationen med tändsticksområdet till hotell. Lägg höghastighetståg utanför
Huskvarna - Jönköping till Torsvik, som kan hantera både människor och gods. Bygg även en
flygplats intill. Gör om östra Munksjön till en park med fik.
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ÖVRIGA INKOMNA SYNPUNKTER FRÅN ALLMÄNHETEN
46. Sammanfattning av synpunkter inkomna genom ”tyck-till-kort” och öppet hus i
utställningen
Här redovisas synpunkter som inkommit i form av ”tyck-till-kort” i samband med utställningen och
öppet hus i Hoven. Nedan återfinns också minnesanteckningar från det öppna mötet.
-

-

-

mjukare och mera sviktande stig runt Munksjön, Hälsans stig, 2st
det byggs för sakta
vi behöver mer och roligare lek med belysning
vattenvägen mellan Munksjön och Rocksjön öppnas för kanoter och småbåtar
skapa möjlighet för privata entreprenörer att hyra ut kanoter till bl.a. turister
Tabergsån bör rensas och göras farbar
Tändsticksområdet ska förbli tändsticksområdet
behåll nuvarande järnvägsstation och busstation
tas bort järnvägen österut till A6
bygg höghastighetsstation via ny (upphöjd) station vid södra Munksjön, förbind via tunnel under
Bäckalyckan med Falköpingsbanan samt med nuvarande station
ytterligare en bro; förlängning Kungsgatan till oljeterminalen
rör ej bottenslammet i Munksjön!! Det finns ingenstans att göra av det
det byggs fantastiska bostadshus och andra arkitekturiska byggnader i Jönköpings kommun
jag skulle vilja se att ett hus byggs för dem som inte har tak över huvudet, för dem som inte har
någonstans att bo, för dem som inte har någonstans att ta vägen. Ett hus där alla är välkomna.
inga kontor i innerstan om den ska vara levande, inga fler matmarknader utanför. Lokala
handlare.
gratis buss i innerstan, kan vara en gratiszon
kul med idé om spårvagn, båt o buss
låt stan leva efter klockan 18 för alla
rättscentrum är en stor skamfläck, låt inte husen på Västra kajen också bli det, alla är för höga
väldigt vacker stad, påminner väldigt mycket om vår fina huvudstad, skall bli intressant att se
stadens utveckling
vi ska bygga en flytande scen/soldäck i Munksjön
förslaget är väldigt genomarbetat och framförallt de arkitektoniska delarna, saknar bara en del
som borde finnas med. Cykelparkeringar ska finnas med i parkeringsnormen, för alla
verksamheter och gärna väderskyddade
kommunen ska vara mycket varsam med befintliga träd och grönområden. Det gäller bl a runt
Munksjön men även i alla andra sammanhang. En miljö med nyplanterade träd och gräsytor blir
platt och livlöst. Införskaffa expertis på området!
vi som bor, jobbar och lever i området ”södra Munksjön” vill att kulturen/konsten/musiken/teatern är en del i infrastrukturen, från dag ett!
man ska kunna parkera i city, 2 st
spårvagn i stan!
fler och billigare hyresrätter, 4 st
skippa fotbollsarenan!
det ska byggas mer seniorboenden
höghastighetsstationen bör ligga på den plats där rangerbangården idag ligger, stationsområdet
skall ligga där DHL:s lager idag finns. Höghastighetsbanan skall gå på marknivå med gångbroar
över, så som det ser ut i Nässjö

47. Minnesanteckningar från öppet samrådsmöte
Se samrådsredogörelsens bilaga.
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Stadskontoret
Josephine Nellerup
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

Fortsatt utredningsarbete kring Ramprogram för södra Munksjön
Dnr: Ks 2008-12
Sammanfattning
Förslag till ramprogram för södra Munksjön har under perioden 18 april till 20 juni
2011 varit föremål för samråd. En samrådsredogörelse har upprättats, i vilken remissvaren sammanfattats och kommenterats samt förslag till fortsatt arbete återfinns.
Det fortsatta utredningsarbetet avseende Ramprogram för södra Munksjön föreslås
genomföras enligt föreslagen inriktning för det fortsatta utredningsarbetet i samrådsredogörelsen och resultera i följande samrådshandlingar: ”Ramprogram för södra
Munksjön - utställningshandling”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-08-30
Samrådsredogörelse 2011-08-30
Bilaga till samrådsredogörelsen 2011-08-30
Förslag till kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
-

Fortsatt utredningsarbete avseende Ramprogram för södra Munksjön genomförs enligt den inriktning som framgår av samrådsredogörelsen med syfte att
ta fram utställningshandlingen ”Ramprogram för södra Munksjön - utställningshandling”.

Ärende
Tekniska utskottet beslutade 2011-04-01 att skicka ut Förslag till ramprogram för
södra Munksjön för samråd. Förslag till ramprogram för södra Munksjön har varit
utsänd för samråd fr.o.m. 20011-04-18 t.o.m. 2011-06-20, med bl.a. öppet samrådsmöte, öppet hus, utställning med lunchinformation, informationskampanj på stan
m.m. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från berörda förvaltningar har besvarat
de inkomna yttrandena och lagt förslag till inriktning på det fortsatta utredningsarbetet för att ta fram ”Ramprogram för södra Munksjön – utställningshandling”. Stadsbyggnadsvisionens projektledningsgrupp godkände samrådsredogörelsen 2011-0909. Alla yttranden finns i sin helhet i en bilaga till samrådsredogörelsen.
Delar av planområdet är utpekat i gällande Översiktsplan 2002 som omvandlingsområde till stadsbebyggelse och ingår som ett av omvandlingsområdena i Utbyggnadsstrategin 150 000 invånare, som planeras antas under 2011. Utbyggnadsstrategins
behöver justeras vad gäller södra Munksjöns omvandlingsområde så att det stämmer
överens med Ramprogrammets planområdesgräns.
Utställningshandlingen Ramprogram för södra Munksjön – utställningshandling
planeras bli föremål för remiss våren 2012.
Ett antagande av Ramprogram för södra Munksjön kommer troligen att ske i slutet
av 2012.
STADSKONTORET
Besöksadress V. Storgatan 16
Juneporten, 1 tr, Jönköping
stadskontoret@jonkoping.se
Fax diariet 036-10 77 75
Ljuset vid Vättern
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