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Ramprogram för södra Munksjön,  
utställning mars 2012 
inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 
HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 enligt plan- och bygglagen om utställning av den fördjupade 
översiktsplanen Ramprogram för södra Munksjön. Planen har varit utställd under perioden 30 april 
till 2 juli 2012. 

Ramprogrammet är en fördjupad översiktsplan enligt plan- och bygglagen som ska gälla parallellt 
med gällande översiktsplan ÖP2002. Den fungerar även som planprogram och ligger till grund för 
kommande detaljplaner i omvandlingsområdet kring södra Munksjön. Ramprogrammet ger en 
helhetsbild för omvandlingsområdet i enlighet med de tankar och idéer som redovisas i 
Stadsbyggnadsvision 2.0 samt visar hur staden kan dra nytta av den potential som en 
höghastighetsstation för Götalandsbanan/ Europabanan i ett läge söder om Munksjön kan ge. Den 
fördjupade översiktsplanen identifierar viktiga beslut och ställningstaganden för att möjliggöra en 
önskad utvecklingsinriktning, inkl kommunal strategi för hantering av förändringsönskemål. Den 
bjuder i ett tidigt skede in till delaktighet i kommunens planering för allmänhet, myndighet och 
stadens aktörer. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande och kommunfullmäktiges antagandebeslut biläggs planförslaget. 

 

SYNPUNKTER 
Ett omfattande remissutskick har genomförts. Under utställningsperioden har handlingarna funnits 
tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten. Ett öppet hus genomfördes den 15 maj kl 
15.00 - 18.00. Informationen har även funnits tillgänglig på kommunens hemsida. Ett allmänt 
informationsmöte anordnades den 8 maj i lokal inom omvandlingsområdet, Kämpevägen 32. Ett 
antal mindre informationsmöten har därutöver genomförts, både externt och internt. Kungörelse har 
skett på kommunens anslagstavla och i lokaltidningen. 

Det har inkommit totalt 35 skriftliga yttranden kring planförslaget. Samtliga inkomna yttranden finns 
i sin helhet i en bilaga till utställningsutlåtandet. Nedan redovisas en sammanfattning av inkomna 
yttranden samt Jönköpings kommuns kommentarer.  

 

JUSTERINGAR AV PLANFÖRSLAGET 
Efter utställningen har vissa justeringar gjorts i planförslaget. Bearbetning av planförslaget har 
resulterat i små redaktionella justeringar i texten och eftersom genomförd utställning endast 
föranleder små ändringar behöver en ny utställning inte genomföras. Ramprogrammets 
huvudinriktning står fast. 

 

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE
2012-08-06 
Rev 2012-10-11 
Dnr: Ks 2012:368 
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INKOMNA YTTRANDEN              DATUM
Kommunala nämnder 
1. Miljönämnden                2012-06-18 
2. Stadsbyggnadsnämnden             2012-06-26 
3.  Stadsbyggnadsnämnden, räddningstjänsten        2012-06-26 
4.  Socialnämnden               2012-06-28 
5.  Fritidsnämnden               2012-06-29 
6.  Äldrenämnden                2012-07-02 
7.  Tekniska nämnden              2012-07-02 

Politiska organisationer 
8.  Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen      2012-06-26 
9. Vänsterpartiet                2012-06-29  
10. Miljöpartiet de gröna              2012-06-29 
11. Folkpartiet                 2012-07-02    
 
Regionala och statliga organ 
12. Polisen i Jönköping län             2012-05-04 
13. Regionförbundet Jönköpings län           2012-06-14 
14. Trafikverket, region syd             2012-06-27  
15. Länsstyrelsen i Jönköping län           2012-06-29 

Grannkommuner 
16. Tranås kommun               2012-05-28 
17. Mullsjö kommun               2012-06-10 
18. Ulricehamns kommun              2012-06-14 
19.  Vaggeryds kommun              2012-06-26 
20. Vetlanda kommun               2012-07-02 

Övriga intressenter: fastighetsägare, organisationer och föreningar  
21. Gudmundsgillet               2012-06-26 
22. Rosellplast  AB               2012-06-26 
23. Kommundelsrådet i Huskvarna           2012-07-02 
24. Jönköpings läns museum             2012-07-02 
25.  Högskolefastigheter i Jönköping AB          2012-07-02 
26. Högskolan i Jönköping              2012-07-02 
27. Edströmsgruppen AB              2012-07-02 
 
Allmänheten 
28.  Björn Bertilsson               2012-04-30 
29. Erik Lindfelt                2012-06-20 
30. Camillo Sitte (Anonym)             2012-06-26 
31. Christel Törnskog               2012-07-02 
32. Maud Olander Blom m.fl             2012-07-02 
 
Yttranden inkomna efter remisstidens slut 
33. Rocksjögruppen               2012-07-04 
34. Kulturnämnden               2012-07-05 
35. IF Metalls s-förening              2012-07-20 
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GENERELLA SYNPUNKTER
Remissinstanserna visar i huvudsak stor uppslutning kring den fördjupade översiktsplanen 
Ramprogram för södra Munksjön. Flera remissinstanser anser att materialet är gediget och väl 
genomarbetat och lyfter bl.a. fram hanteringen av kulturhistoriska värden, grönstruktur och blandat 
innehåll och den kommunala strategin för hantering av förändringsönskemål. Det anses angeläget att 
Ramprogrammets ambition får genomslag i genomförandeprocessen. 
 
De kommunala nämnderna och de politiska organisationerna ställer sig positiv till inriktningen. Ett 
antal sakfrågor behöver studeras vidare i detaljplaneprocessen. 
 
De regionala och statliga organen ställer sig positiva till inriktningen. De har dock synpunkter kring 
framkomligheten på E4:an och vilka åtgärder som vidare behöver till för att säkra denna. Man 
påpekar också att slutlig ställning inte tagits på nationell nivå angående utbyggnad av 
höghastighetsbanor i Sverige, vilket påverkar omvandlingsområdet och skapar en osäkerhetsfaktor. 
Man pekar också på nödvändigheten för kommunen att uppnå fördubblingsmålet för kommunens 
kollektivtrafik för att klara miljökvalitetsnormen för luft. 
 
Grannkommunerna ställer sig positiva till inriktningen. De påtalar vikten av en höghastighetsbana 
med ett tillgängligt stationsläge men också vikten av ett centralt stationsläge i stadskärnan för den 
regionala arbetsmarknadspendlingen. 
 
Bland de övriga intressenter som lämnat synpunkter anser flertalet att huvudinriktningen är positiv. 
Man lyfter olika särintressen som landskapsbilden, grönska och naturmiljöer och trafikstruktur.  
 
 
 

 



 4 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED KOMMENTARER 
KOMMUNALA NÄMNDER 
1. Miljönämnden
Miljönämnden anser att ett översiktligt program för dagvatten och översvämningsrisker bör utarbetas 
för alla sex delområden. För att klara klimatanpassning krävs att Jönköpings kommun reviderar 
dagvattenpolicyn och kompletterar med en dagvattenstrategi för klimatanpassning. 
Kommentar: En revidering av dagvattenpolicyn ligger utanför den fördjupade översiktsplanen och 
hanteras i annan ordning.  
 
2. Stadsbyggnadsnämnden
Ramprogrammets inriktning och ambition tillstyrks. Det är viktigt att ramprogrammets bärande idéer 
lever kvar över tid samtidigt som det måste vara möjligt att göra rimliga anpassningar i kommande 
detaljplaner. Det är viktigt att stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden lever upp till den 
kommunala strategin när det gäller hantering av förändringsönskemål. Det är viktigt att berörda 
nämnder tar ansvar för att säkerställa genomförandet och att varumärket Stadsbyggnadsvisionen hålls 
levande. 
Kommentar: Stadsbyggnadsnämndens synpunkter ligger i linje med ramprogrammets intentioner. 
 
3. Stadsbyggnadsnämnden, räddningstjänsten 
Ramprogrammets inriktning och ambitioner tillstyrks. Frågor kring brand och riskhantering beaktas 
på ett lämpligt sätt i ramprogrammet. Även frågan om en framtida brandstation har beaktats och 
fortsatta utredningar får visa på lämplig placering. 
 
4. Socialnämnden 
Anvisningsrätten för framtida lägenheter till socialtjänstens målgrupper åberopas inom södra 
Munksjöområdet, dock med viss hänsyn tagen till kostnadsbilden. Det behövs mark för ett framtida 
äldreboende. Lokaler och bostäder för funktionshinderomsorgens behov kan också komma att 
efterfrågas. Kommunal hemsjukvård perspektivet ska uppmärksammas vid planering av bostäder. 
Ramprogrammets satsning på barnperspektivet och gröna stråk med parker är bra och programmet 
ger också utrymme för personer i alla åldrar.  
Kommentar: Socialnämndens synpunkter ligger i linje med ramprogrammets intentioner och 
ambitioner.  
 
5. Fritidsnämnden 
Fritidsnämnden bedömer att när omvandlingsområdet nått 12-14000 invånare behöver området 
kompletteras med ytor för motion, rekreation, spontanidrott och idrott. Fritidsnämnden anser att 
Rosenlundsbadets ombyggnation ska vara en naturlig del av stadsbyggnadsvisionen. Man framhåller 
vikten av att ta hänsyn till barn och ungdomar i planeringsprocessen. Man vill öppna upp inpassagen 
från Munksjön till Tabergsån för kanoting och göra ån mer tillgänglig. Man vill aktivt arbeta för fler 
aktiviteter på Munksjön som rodd, kanoting, trampbåtar, flytande bad. Fritidsnämnden vill satsa på 
att fylla två av Munksjö fabriksområdets industrimagasin med verksamhet, riktad till ungdomar 16-
25 år, inspirerat från Köpenhamn. Hälsans stig bör utvecklas kring folkhälsoaktiviteter. Förekomsten 
av välskötta parker är positivt och ger möjlighet till rekreation och spontanidrott. Aktivtetsparken bör 
tillhandahålla fräscha toaletter och en scen för uppträde och dans. Ramprogrammets satsning på 
trygga gång- och cykelvägar och satsning på kollektivtrafik är positiv. Nämnden anser också att 
ramprogammet har bra ambitioner kring olika fokusgruppers delaktighet. 
Kommentar: Fritidsnämndens synpunkter ligger i linje med ramprogrammets intentioner och 
ambitioner. Fritidsnämnden uppmanas att aktivt delta i den pågående detaljplaneprocess kring 
Munksjö fabriksområde för att bidra kring innehållet. 
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6. Äldrenämnden 
Äldrenämnden åberopar anvisningsrätt till socialtjänstens målgrupper inom omvandlingsområdet 
samt påtalar framtida behov av bostäder och lokaler för funktionshinderomsorgen. Mark behövs även 
för ett framtida äldreboende. Gällande barnperspektivet anser äldrenämnden att det bör framgå att det 
som är bra för barn kan också vara bra för äldre och funktionsnedsatta personer. Vidare bör 
planeringsperspektivet belysa att kommunal hemsjukvård iscensätts från och med 2013. 
Kommentar: Äldrenämndens synpunkter ligger i linje med ramprogrammets intentioner och 
ambitioner.  

7. Tekniska nämnden 
Det krävs ett samarbete mellan kommunen och övriga fastighetsägare för att omvandlingsområdet 
ska utvecklas på ett bra sätt. Hur detta samarbete bör ske och vilka åtgärder som blir nödvändiga 
framgår av samrådshandlingarna. Kommunen ska även arbeta aktivt för att öka sitt markinnehav.  
Tekniska nämnden anser att detaljeringsnivån för de redovisade sektionerna för ga-
tubredd/gatuutformning är alltför detaljerade i detta skede varför man föreslår att detta avsnitt stryks. 
Man påtalar även vikten av plats för exempelvis snöupplag och beaktandet av effektiv städning och 
snöröjning av gator och gångbanor. Man anser vidare att avfallsortering bör belysas i kommande 
detaljplaneskeden. 
Kommentar: Den redovisade gatuutformningen är nödvändig för att i detta tidigare skede lägga fast 
att gång- och cykel samt kollektivtrafik är norm och säkerställa dessa trafikslags framkomlighet och 
tillgånglighet, i enlighet med av kommunfullmäktige antagen Kommunikationsstrategi. Hänsyn ska 
tas till dessa trafikslags utrymmesbehov vid markförhandlingar, bygglov- och detajplanehandering. 

 
POLITISKA ORGANISATIONER  
8. Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 
Socialdemokraterna vill lyfta fram följande inför det fortsatta arbetet. Både kommunen och 
fastighetsägare måste verka för avtal kring exploateringssamverkan. Reservera mark för viktiga 
samhällsfunktioner. Var nogsam vid hanteringen av bygglovärenden i omvandlingsområdet. Ge 
utrymme för odlingslotter. Utveckla Upptech till ett naturum. Gör fördjupade utredningar kring 
införande av spårvagn. Förordar ett upphöjt stationsläge för höghastighetsjärnväg. Bevara 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Skydda Rocksjön från exploatering. Indäckningen av 
Simsholmens reningsverk måste komma igång. Sanera Munksjön. 
Kommentarer: Socialdemokraternas synpunkter ligger i linje med ramprogrammets intentioner. 
 
9. Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet saknar ett resonemang om på vilket sätt man ska kunna få till bostäder med en rimlig 
hyresnivå. Vidare betonas vikten av hållbart byggande med ytterst lågt energibehov och planering för 
solceller och solvärme. Vänsterpartiet anser att utställningshandlingen inte tillräckligt tar upp frågan 
om begränsning av biltrafiken i omvandlingsområdet. 
Kommentar: Hur bostäder ska skapas med en rimlig hyresnivå är en fråga som diskuteras politiskt 
på både kommunal och nationell nivå idag. Det är en viktig aspekt för att skapa ett samhälle för alla 
men svårt att reglera i en översiktsplan inom gällande regelverk. Vilka direktiv som ska ges 
allmännyttan regleras inte heller i en översiktsplan. Ramprogrammet hänvisar till de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fattat gällande energikrav, i samband med antagande av Program för hållbar 
utveckling – miljö 2012. Dessa kan komma att skärpas framöver. Hur kollektivtrafiken ska utvecklas 
i kommunen har kommunfullmäktige lagt fast ambitionen kring i samband med antagandet av 
Handlingsprogram för kollektivtrafiken i Jönköpings kommun.  
 
10. Miljöpartiet de gröna 
Miljöpartiet ställer sig bakom utställningshandlingen och påtalar vikten av att beakta de biologiska 
värdena i och vid Simsholmskanalen i kommande detaljplanearbete. 
Kommentar: Miljöpartiets synpunkter ligger i linje med ramprogrammets intentioner. 
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11. Folkpartiet 
Folkpartiet anser det väsentligt att kommunens arbete med en ny översiktsplan påskyndas. Man 
instämmer i ramprogrammets bärande principer gällande blandstad, grönstruktur och gestaltning. 
Man vill ha parkeringsplatser under hus och i särskilda parkeringshus. Man delar inte den fördjupade 
översiktsplanens syn på hur cykelstråk bör planeras. Man understryker vikten av att mark reserveras 
för nytt gemensamt framtida resecentrum. Folkpartiet anser också att det bör finnas en zon, fri från 
byggnader längs Munksjöns strand som bör vara 30 meter. I undantagsfall kan den minskas till 20 
meter. Man anser att ytterligare utredningar behövs för att klargöra hur Södra Munksjöområdet kan 
kommunicera på olika sätt med omgivande stadsdelar/noder och regioner. Man anser att det är 
angeläget att de till stor del försvunna, liksom de befintliga, kulturmiljöerna framhävs i samband med 
kommande detaljplanearbeten, framför allt olika omlastningsplatser vid Munksjöns södra strand och 
de fem gamla lagerlokalerna vid kajen inom Munksjös fabriksområde. Beredskap bör finnas för 
tillkommande verksamheter såsom multiarena och kommunala byggnader. 
 
Kommentar: Omvandlingsområdet kring södra Munksjön är ett av omvandlingsområdena i den 
fördjupade översiktsplanen ”Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare”, vilken hanterar boende och 
verksamheter i kommunen. Revidering av den kommunomfattande översiktsplanen kommer att lyfta 
in dessa områden för boende och verksamheter. Detta innebär att omvandlingsområdet söder om 
Munksjön, enligt kommunfullmäktigebeslut, redan är översiktsplanens mest strategiskt viktiga 
omvandlingsområde i kommunen. Ramprogrammet överensstämmer i stort med Folkpartiets syn på 
parkering. Om mark ska reserveras för ett nytt gemensamt framtida resecentrum krävs 
fullmäktigebeslut kring detta. Det uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har gett 
för arbetet med omvandlingsområdet för södra Munksjön är att hitta ett gemensamt läge för 
höghastighetsbanorna Götalandsbanan och Europabanan. I den fördjupade översiktsplanen finns 
markreservat för detta. Kommunfullmäktige har fattat beslut om hur Jönköpings cykelstråk ska 
utvecklas de närmaste 30 åren i ”Kommunikationsstrategi - åtgärder för ett hållbart trafiksystem”. 
Detta beslut återspeglas i den fördjupade översiktsplanen. Den politiska ledningsgruppen för arbetet 
med den fördjupade översiktsplanen har beslutat att nybyggnadsfrizonen kring Munksjön ska vara 20 
meter. Måttet kring sjön varierar därutöver i den skiftande strukturen där de stora parkerna möter 
vattnet. Ett stort arbete under 2008-2010 har lagts på att utreda och klargöra hur södra Munksjö-
området kan kommunicera på olika sätt med omgivande stadsdelar/noder och regioner. Resultatet av 
detta arbete har kommunfullmäktige fattat beslut om, bl.a. i samband med följande dokument: 
”Stadsbyggnadsvisionen 2.0, Skiss till Ramprogram”, ”Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare”, 
”Kommunikationsstrategi - åtgärder för ett hållbart trafiksystem” samt i sitt yttrande över Trafik-
verkets ”Förstudie för Götalandsbanan”. Inom Munksjö pappersbruk har stadsbyggnadsnämnden 
fattat beslut om rivningslov och studerat vilka byggnader som är bevarandevärda. I övriga delar av 
omvandlingsområdet kommer kulturmiljöfrågan att hanteras i kommande detaljplaner med utgångs-
punkt från intentionerna i den fördjupade översiktsplanen ”Ramprogram för södra Munksjön” och 
den kulturhistoriska inventering som skett inom ramen för detta arbete. Den fördjupade översikts-
planen innehåller beredskap för tillkommande verksamheter såsom multiarena och kommunala 
byggnader och om detta återspelar sig i den kommunala budgeten är det mycket positivt.
 
REGIONALA OCH STATLIGA ORGAN 
12. Polisen i Jönköpings län 
Polismyndigheten ser inga specifika hinder eller problem med det föreslagna ramprogrammet. 
 
13. Regionförbundet Jönköpings län 
För kommunen och regionens utveckling är det av stor vikt att Ramprogammet för södra Munksjön 
bidrar till att skapa en diversifierad och förstorad stadskärna. Det är viktigt att Jönköpings stad 
vidareutvecklas som ett starkt, tillgängligt och attraktivt regioncentrum i samklang med övriga länet. 
Med Götalandsbanan/Europabanan och en station med hög tillgänglighet kan det pendlingsbara 
arbetsområdet fördubblas eller tredubblas. Ambition att ramprogrammet ska öka den sociala 
tryggheten anser regionförbundet är viktig och värd att framhålla. En blandstad kommer att medföra 
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positiva konsekvenser i form av en ökad tillgänglighet till service, ökad trygghetskänsla och skapa 
mötesplatser för människor vilket utvecklar det sociala livet. Regionförbundet ställer frågor om 
framkomligheten på E4:an och utvecklingen av landsbygdens kollektivtrafik.  
Kommentar: Regionförbundets frågor angående E4:an och landsbygdens kollektivtrafik hanteras i 
Jönköpings kommuns Kommunikationsstrategi – åtgärder för ett hållbart trafiksystem. 
 
14. Trafikverket Region Syd 
Man anser att Ramprogrammet bygger på att regeringen fattar beslut om höghastighetståg och att 
dessa förläggs söder om Munksjön. Vaggerydsbanan är av riksintresse och har stor betydelse för 
regional persontrafik och godstransporter. Trafikverket understryker att godstransporter, inkl farligt 
gods, även fortsättningsvis kommer att passera genom planområdet och då även nattetid. Den 
föreslagna trafikplatsen E4/Herkulesvägen anses inte möjlig innan höghastighetsstation finns. Den 
långsiktiga målbilden är tre körfält på E4. Trafikverket ser positivt på att Jönköpings kommun vill 
vara med och medfinansiera de kommande utbyggnadsåtgärder av E4 och motorvägens trafikplatser 
som en följd av kommunens utveckling och planering. E4 är ett riksintresse och nybyggnation kan 
med avsteg tillåtas 30 meter från vägområdets gräns. Mark för framtida stor ombyggnation av 
trafikplats Ljungarum behöver reserveras i kommande detaljplaner. Trafikverket anser att 
kommunens mål angående antalet resor med kollektivtrafik ska fördubblas till år 2020 är rimligt. 
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.  
 
15. Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Länsstyrelsen tar upp ett antal frågor man anser har ett särskilt intresse för staten. Man anser att det 
saknas underlag för slutligt ställningstagande angående stationsläge för en eventuell framtida 
höghastighetsstation och stadspassage. Man anser också att avgränsning och kriterier för riksintresset 
bör klarläggas ytterligare och beaktas i det fortsatta detaljplanarbetet. Då trafikförhållandena på E4 
påverkas av omvandlingen bör även detta uppmärksammas i kommande detaljplanearbete. 
Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsnormerna för vatten behandlats på ett bra sätt. Om inte de 
satsningar för att åstadkomma ett ökat kollektivtrafikresande får det genomslag som anges i 
planeringsförutsättningarna kan miljökvalitetsnormerna för luft komma att överskridas på 
Barnarpsgatan och E4. En rad frågeställningar som berör hälsa och säkerhet återstår att hantera i det 
fortsatta detaljplanearbetet. Länsstyrelsen bedömer att den mellankommunala samordningen 
genomförts på ett lämpligt sätt. 
Kommentar: Markreservatet för höghastighetsstationen i detta läge är framtaget tillsammans med 
Trafikverket och har föregåtts av en förprojektering av banan i området så att olika 
projekteringslinjer beroende på hastighet ska rymmas inom reservatet. Kommunen är väl medveten 
om att slutlig ställning för placering av spår- och stationsläge inte fattats. 
 



 8 

GRANNKOMMUNER 
16. Tranås kommun 
Tranås kommun ser positivt på ramprogrammets ambitioner vad gäller tillgänglighet till det nya 
stationsområdet liksom kopplingen till nuvarande Jönköping C. Att den nya snabbspårjärnvägen även 
ska kunna användas av interregionala snabbtåg på det sätt som beskrivs är av utomordentligt stor 
betydelse för regionens utveckling. Vad gäller den fortsatta utredningen om järnvägens framtid som 
aviseras i förslaget ser Tranås kommun fram emot en fortsatt dialog i regional samsyn. 
Kommentar: Ambitionen i Trafikverkets Förstudie Götalandsbanan är att Götalandsbanan ska ha en 
gemensam knutpunkt med regionaltåglinjerna och en god koppling med Jönköping C.

17. 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. Det är emellertid väsentligt att även kommunikationerna mellan de båda 
stationerna löses på ett smidigt och effektivt sätt. 
Kommentar: Ambitionen i Trafikverkets Förstudie Götalandsbanan är att Götalandsbanan ska ha en 
gemensam knutpunkt med regionaltåglinjerna och en god koppling med Jönköping C. 

18. Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun har inget att erinra mot ramprogam för södra Munksjön. Kommunen ser fram 
emot ett fortsatt samarbete kring Götalandsbanan. 
 
19. Vaggeryds kommun 
Vaggeryds kommun ser mycket positivt på många av de tankar som redovisas. Det är bra för 
Vaggeryds kommun om regioncentrat Jönköping utvecklas. Man delar Jönköpings kommuns 
ambition angående åtgärder för en mer attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik. En bekväm 
och lättillgänglig pendlarparkering till en kommande höghastighetsstation är ett måste, vilket har 
belyst i ramprogrammet. Man önskar en återhållsam utveckling av externhandel på solåsen för att 
kunna behålla service och handel i Vaggeryds kommun. 
Kommentar: Ramprogrammet beskriver handelsutvecklingen inom Solåsen enligt Jönköpings 
kommuns handelsstrategi antagen av kommunfullmäktige 2012-10-28. Handeln på Solåsen ska vara 
inriktad på volymhandel. En sådan utveckling antas innebär att volymhandel som annars inte skulle 
vara tillgänglig för regionens befolkning blir möjlig. 
 
20. Vetlanda kommun 
Vetlanda kommun har ingen erinran gentemot planförslaget och man anser att den utveckling som 
Jönköping föreslår är viktig att beakta i framtida utveckling av den egna kommunen. 

ÖVRIGA INTRESSENTER: FASTIGHETSÄGARE, ORGANISATIONER OCH 
FÖRENINGAR  
21. Jönköpings Hembygdsförening, Gudmundsgillet 
Gudmundsgillet efterfrågar hur området ska utvecklas om endast Vaggerydsbanan går genom 
området. Man anser också att en förstudie till en spårdragning mellan Tenhult och Torsvik ska göras 
för att kunna flytta godsbangården från Solåsen till Torsvik. Man förespråkar en skyline vid gamla 
flygfältet med höga hus. Simsholmen bör utvecklas före Fridhem och Solåsen och Munksjö 
fabriksområde före Skeppsbron. I förslaget är kulturmiljön beaktad. Gudmundsgillet efterfrågar 
liknande fördjupade översiktsplaner som ramprogrammet för A6-området, Kortebo, Vilhelmsro, 
Hisingstorp, Samset, Åsen. Det är viktigt att nya namn har anknytning till platsen och är unika. 
Ramprogrammet är ett gott exempel på hur planering kan ske. 
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22. Rosellplast AB 
Rosell plast anser att Solåsvägens breddning och ombyggnation endast ska påverka den norra delen 
av gatan då gatan annars kommer nära deras byggnader.  De anser också att de föreslagna rondellerna 
på Solåsvägen ska förskjutas i västlig eller östlig riktning. 
Kommentar: Solåsvägen behöver förändras för att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet och 
kapacitetsförstärkningar krävs också för bilttrafiken. Detaljutformningen av Solåsvägens 
ombyggnation hanteras i senare skeden, i detaljplane- och projekteringsprocessen. 
 
23. Kommundelsrådet i Huskvarna 
Kommundelsrådet i Huskvarna föreslår ett tillägg om att ett bostadsbyggande kan medföra en ökning 
av buller och biltrafik mm i omvandlingsområdet. 
Kommentar: Dessa aspekter är upptagna och beskrivna i Ramprogrammets miljökonsekvensbe-
skrivning. 
 
24. Jönköpings läns museum 
Länsmuseet hänvisar till tidigare yttrande, i samband med ramprogrammets samråd. Man anser att 
Ramprogrammet har höga ambitioner beträffande bevarandet av Munksjö pappersbruks 
industrimiljö. Länsmuseet avser att ha omvandlingsområdet som fokusområde de närmaste åren med 
ambitionen att medverka i processer eller delprojekt då det gäller exempelvis kulturmiljö, kulturarv, 
medborgardialog och metodutveckling. 
 
25. Högskolefastigheter i Jönköping AB 
HÖFAB instämmer med de målsättningar oh bedömningar som görs angående betydelsen av 
högskolans placering för den regionala utvecklingen. När det gäller den kommande 
detaljplaneläggningen anser man från HÖFAB att området (Mariedalsparken) närmast söder om 
högskolan inte bör klassas som parkmark och begär ett klargörande från kommunen gällande 
högskolans möjligheter till expansion och utformning enligt gällande detaljplan. Man anser att detta 
område helt skall undantas från planområdet. HÖFAB påtalar att högskoleområdet inklusive ovan 
nämnda område (Mariedalsparken) fortsättningsvis i ramprogramsarbetet bör omnämnas 
Högskoleområdet. HÖFAB instämmer med Ramprogrammets ambitioner att skapa en blandstad och 
ser i framtiden en integrering med Munksjö fabriksområde. När det gäller behovet av grönområden 
anser HÖFAB att detta tillgodoses med övriga förslag inom omvandlingsområdet. 
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”.   

26. Högskolan i Jönköping 
Högskolan ser i stort positivt på kommunens utvecklingsplaner för södra Munksjön. Högskolan anser 
det väsentligt att högskoleområdet hålls mycket väl samman. Man anser att det är oacceptabelt att 
detaljplanen ändras för Mariedalsområdet. Marken ska även fortsättningsvis ägas och nyttjas av 
Höfab i enlighet med bolagets ändamål. Munksjöparken ska inte föras till ”Munksjö fabriksområde” 
utan utgöra en del av högskoleområdet. 
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 
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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”.   
 
27. Edströmsgruppen AB 
Edströmsgruppen har synpunkter kring föreslagna ändringar vid Solåsvägen och anser att dessa 
hindrar bred last till och från fastigheten. Vidare anser man att rondellen inte kan kombineras med 
parkeringsplatser samt att denna tar Edströmsgruppens mark i anspråk. 
Kommentar: Solåsvägen behöver förändras för att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet och 
kapacitetsförstärkningar krävs också för bilttrafiken. Detaljutformningen av Solåsvägens 
ombyggnation hanteras i senare skeden, i detaljplane- och projekteringsprocessen. 
 
ALLMÄNHETEN 
28. Björn Bertilsson 
För att öka stadens attraktionskraft anser Björn Bertilsson att man bör satsa på en central park i 
samband med omvandlingen av södra Munksjöområdet. Bertilsson föreslår att området mellan 
Granitvägen, Bangårdsgatan, Herkulesvägen/Roddarrondellen ska nyttjas som stor stadspark, utöver 
de park- och grönområden som finns med redan i ramprogram för södra Munksjön. 
 
29. Erik Lindfelt 
Viktigt att grönområden bevaras. Tallskogen vid djursjukhuset och björkdungen vid oljebryggan är 
exempel. Gräv kanalsystem från Rocksjökanalen ut i den nya stadsdelen. Blickar vi 20 år fram är det 
viktigt att tänka in någon publik, spännande kulturell mötesplats, kanske konsthall. Ta vara på 
Munksjö fabriksområdets gamla byggnader och nyttja dem på ett spännande sätt.

30. Camillo Sitte (Anonym) 
Man påtalar att det inte bara finns störande industriverksamhet i omvandlingsområdet utan också 
verksamhet som går att kombinera med bostäder. En höghastighetsjärnväg anses inte behövas för att 
få överkomliga restider mot Borås/Landvetter/Göteborg. Man är positiv till en gång- och 
cykelförbindelse mellan Gamla flygfältet och Kålgården och önskar även en mellan bron över 
Rocksjöån och Solåsen. Ett ytterligare körfält på E4 mellan Ljungarums trafikplats och A6 trafikplats 
önskas också. Strandparken som föreslås på Munksjö fabriksområde anser man i stället ska läggas 
inne i stadsdelen. Man anser också att Vaggerydsbanans sträckning ska styra bebyggelsestrukturen på 
Munksjö fabriksområde och att gatan mellan torparondellen och en ny bron över Munksjön ska ha 
planskilda förbindelser. 

31. Christel Törnskog 
Christel Törnskog anser att ramprogrammet inte har belyst konsekvenserna när det gäller buller och 
trafikstörningar på områdena Haga, Gräshagen och Torpa. Hon anser vidare att en flytt av E4 och 
Rv40 är nödvändig för att möjliggöra fortsatt utveckling av gamla flygfältet/Ljungarum och att 
ärendet ska återkallas tills de ekonomiska och miljömässiga effekterna utretts till fullo. 
 
32. Maud Olander Blom m.fl 
Man anser att ramprogrammet inte visar hur infrastrukturen för biltrafik ska hanteras i förhållande till 
de nya planerna. Man anser att en genomfartsled genom Gräshagen och Torpa inte ska genomföras. 
Man anser även att luftcirkulationen vid Dalagatan riskerar att försämras. Man tycker att 
stadsutveckling inte bör ske på bekostnad av befintlig bebyggelse. I yttrandet föreslås en ringled med 
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in- och utfarter till E4 och andra nationella vägar. Slutligen anser man att en genomfartsled strider 
mot såväl Ålborgåtagandena som regeringens miljömål och miljöbalken.
Kommentar: Hur inriktningen för biltrafikens infrastruktur bör ske i samband med kommunens 
befolkningstillväxt beskrivs övergripande i styrdokumentet Kommunikationsstrategi – åtgärder för 
ett hållbart trafikssystem, antaget av kommunfullmäktige. Kommunikationsstrategin pekar ut 
sträckan Södra infarten, Karlavägen, Dalagatan, Humlevägen/Hemstigen som huvudgata. Denna 
sträckning utgörs i stor utsträckning av befintliga gator. Endast delen Södra infarten – 
Karlavägen/Hållplatsgatan är nybyggnation på den gamla banvallen, vilket innebär att mark nyttjas 
som idag är avsedd för trafikändamål enligt gällande detaljplaner. Gatan ska utformas som en 
stadsgata med två körfält, gångbana på den östra sidan samt gångbana och dubbelriktad cykelbana på 
den västra sidan samt eventuellt med restriktioner för tung trafik. Gatan utformas med hög standard 
avseende trafiksäkerhet. Gestaltningen ska ske utifrån en 15 meters sektion, med en 
hastighetsbegränsning till 40km/h, enligt kommunens hastighetsöversyn. Gaturummet är öppet, väl 
ventilerat och trafikmängderna kommer inte att vara av den omfattning att miljökvalitetsnormen för 
luft överskrids.  

YTTRANDEN INKOMNA EFTER REMISSTIDENS SLUT
33. Rocksjögruppen 
Rocksjögruppen anser att en framtida utbyggnad medför stort ansvarstagande av såväl kommunen 
som fastighetsägare/exploatörer. Generellt önskar man ett större avstånd mellan exploaterad mark 
och vattenmiljö. Rocksjöns våtmarker får inte påverkas. Att flera äldre byggnader sparas är positivt. 
De tio gestaltningsprinciperna anser kloka och genomtänkta. Man är oroad över att siluetten av 
Taberg som landmärke försvinner om för höga hus byggs. Man motsätter sig John Bauergatans 
förlängning i Kommunikationsstrategin. Man önskar att E4an flyttas så att intrång i den värdefulla 
sumpskogen undviks när Vaggerrydsbanans spår öster om Rocksjön ska byggas ut. Man önskar 
också ett LONA-projekt i Rocksjöområdet.
Kommentar: Den fördjupade översiktsplanens plangräns ligger i anslutning till det kommunala 
naturreservatet och inskränker inte på detta. Mer detaljerade utredningar kommer att ske innan 
dagvattenkanaler byggs så att inte våtmarkerna påverkas negativt. Kommunikationsstrategin som 
utgör styrdokument för inriktningen av kommunens trafikplanering är antagen i kommunfullmäktige 
och utgör en planeringsförutsättning för Ramprogram för södra Munksjön och påverkas av hela 
kommunens befolkningstillväxt. Att flytta E4an bedöms vara ekonomiskt orimligt. LONA-projekt 
hanteras i annan ordning. 
 
34. Kulturnämnden 
Kulturnämnden lyfter fram att man ska beakta de villkor som gäller det fria kulturlivet så att de får 
använda tillfälliga lokaler i omvandlingsområdet. Att man använder kulturarvet som en levande 
resurs. Att man på ett tidigt stadium får in konstnärer i arbetet. Att man bygger en multikulturarena 
som verksamhetsmässigt länkas ihop med skola, äldreboende, föreningsliv och bibliotek. Att man i 
omvandlingsarbetet på ett tidigt stadium får in kulturarbetare i processen så att befintliga lokaler tas 
till vara och nya tillskapas för att utveckla spännande och nya miljöer. 
Kommentar: Kultur Jönköpings kommun ingår sedan länge i stadsbyggnadsvisionens ledningsgrupp 
och har stora möjligheter att stödja och utveckla utvecklingsarbetet i omvandlingsområdet inom 
kultursektorn genom att bidra med kompetens och resurser. Det ses som mycket positivt om 
kulturförvaltningen aktivt arbetar tillsammans med de fastighetsägare som finns i området med att 
ordna tillfälliga lokaler till det fria kulturlivet och också använder kulturarvet som en resurs i sitt 
arbete. En multikulturarena skulle väl integreras i strukturen och ligger helt i linje med 
ramprogrammets ambitioner, en sådan insats får kulturnämnden dock lyfta i sitt budgetarbete.
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35. IF Metalls s-förening 
IF Metalls s-förening instämmer i Kommundelsrådet i Huskvarna skrivelse och föreslår ett tillägg om 
att ett bostadsbyggande kan medföra en ökning av buller och biltrafik mm i omvandlingsområdet. 
Kommentar: Dessa aspekter är upptagna och beskrivna i Ramprogrammets miljökonsekvensbe-
skrivning. 
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