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Huskvarna
Nyexploateringsområden/bostäder
Egna hem
B:601, B:602
Området föreslås för en blandad bostadsbebyggelse. Området ligger högt i landskapet och har ett
attraktivt läge nära grönområden. Området gränsar
till Huskvarnabergens naturreservat som också är ett
Natura 2000-område. Den kommersiella servicen
finns i Huskvarna centrum. Arbetsplatser finns i centrala Jönköping och Huskvarna. Till arbetsplatserna
i Huskvarna är reseavståndet relativt kort. Området
ägs till större delen av kommunen och består av
skogsmark och jordbruksmark och i området låg
tidigare Egna hems skjutbana. Det är problem med
att ordna en högkvalitativ kollektivtrafik från
Huskvarnas höjder ner till Huskvarna centrum och
sedan vidare till Jönköpings centrum, eftersom bebyggelsestrukturen är mycket gles och befolkningsunderlaget litet. Området bör ges en förhållandevis
hög exploatering för att ge bättre förutsättningar för
en bussförbindelse. Stadsdelen har en liten andel
hyres- och bostadsrätter och ny bebyggelse bör
därför även prioritera dessa ägandeformer samt
flerbostadshus.
Vid kommande planläggning behöver Smedstorpsgatans kapacitet för biltrafik utredas samt
bebyggelsens eventuella påverkan på Natura
2000-området. Framför allt bergsbranten väster om
och naturreservatet norr om planområdet har höga
naturvärden. Vid kommande planläggning ska en
behovsbedömning visa om det finns behov av att ta
fram en miljökonsekvensbeskrivning.
Täthet nyexploateringsområde: 20 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 500

Fagerslätt

vidare till Jönköpings centrum, eftersom bebyggelsestrukturen är mycket gles och befolkningsunderlaget litet. Området bör ges en förhållandevis hög
exploatering för att ge bättre förutsättningar för en
bussförbindelse. Den kommersiella servicen finns i
Huskvarna centrum. Stadsdelen har en förhållandevis
liten andel hyres- och bostadsrätter och ny bebyggelse bör därför även prioritera dessa ägandeformer.
Området ägs av kommunen och Svenska Kyrkan
och består av något låglänt öppen mark och skog.
Täthet nyexploateringsområde: 20 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 480

Järnvägsgatan- Kruthusgatan (Maden)
O:603
Området vid Järnvägsgatan och Kruthusgatan
föreslås som ett omvandlingsområde. Det ligger
strax utanför Huskvarna stadskärna och kan med
tiden kanske integreras i den som ett stadsförnyelseområde. På lite längre sikt kan det vara positivt
att området förädlas och får en mer stadsmässig
karaktär och ett mer effektivt markutnyttjande. Innan
området kan omvandlas behöver en programhandling tas fram som utreder lämplig markanvändning
bl.a. med hänsyn till närheten till väg E4. Området
bör kunna användas för en blandning av bostäder,
service och tjänsteföretag. Huvuddelen är privatägd.

Strategiska områden
Oset
O:601-602
Området har ett mycket attraktivt läge intill Vättern.
Om Huskvarna reningsverk vid Oset flyttas från
platsen kan området utvecklas, kanske som bostadsområde eller kanske som ett parkområde. Området
har mycket stor betydelse idag som badstrand och
park. Närheten till motorvägen E4 och eventuella
störningar från intilliggande verksamheter ska uppmärksammas.

B:603, B:606

Sotarevallen
Området föreslås för en blandad bostadsbebyggelse.
Det ligger högt i landskapet och har ett attraktivt
läge nära grönområden. Det är problem med att
ordna en högkvalitativ kollektivtrafik från Huskvarnas höjder ner till Huskvarna centrum och sedan

O:611
Den nuvarande parkeringsytan vid Sotarevallen
föreslås som ett strategiskt omvandlingsområde
för att skapa ett mer effektivt markutnyttjande.
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Närheten till Huskvarna centrum och Huskvarnaån
gör området intressant för bostadsbebyggelse med
en hög exploatering eller annan verksamhet. Det
vattennära läget gör att skred- och översvämningsfrågor ska uppmärksammas. Delar av området är
utfyllt och det finns risk för markföroreningar och
svåra grundläggningsförhållanden.

Åkarp-Vissmålen
VB:504, VB:505
Kommunen äger sedan länge huvuddelen av området
med tanke på en exploatering. Utifrån strategins
grundtankar kan området bli aktuellt endast om en
tågstation kan öppnas på Jönköpingsbanan så att man
på ett enkelt och effektivt sätt kan resa kollektivt till
Huskvarna och Jönköping. Den möjligheten bedöms
för närvarande inte finnas. Området ligger avskilt
från både Huskvarna och Jönköping och med stöd av
genomförd trafikanalys är bedömningen att resandet
med bil kommer att bli mycket stort även om en bussförbindelse byggs. Cykelmöjligheterna till arbetsplatser i centrala Jönköping och Huskvarna är inte
heller bra.
Götalandsbanans alternativa sträckningar framgår
av planförslaget och samtliga passerar detta område.
Kommunen har tagit ställning för att tågstationen för
höghastighetsbanan ska lokaliseras till Södra Munksjöområdet och inte till Åkarp som har varit ett av tre
utredda stationsalternativ. Lantgården och intilliggande betesmarker vid Vissmålen arrenderas av 4Hgården Vissmålen, en organisation som vänder sig till
ungdomar och bedriver verksamhet inom odling och
djur. Området bör vara ett strategiskt område, i avvaktan
på fortsatt utredning om Götalandsbanan.

Täthet nyexploateringsområde: 20 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 300

Verksamhetsområden
Tenhult
V:703
Befintligt verksamhetsområde föreslås utökas mot
väster. Plankartan redovisar en ny förbifart mot Barnarp
från vilken industriområdet kan angöras. Parallellt
redovisas en ny järnväg mellan Torsvik och Tenhult.
Areal: Ca 20 hektar

Strategiska områden
Tenhult

Tenhult
Nyexploateringsområden/bostäder
Tenhults herrgård
B:705
Området föreslås för en blandad bostadsbebyggelse.
Området ligger nära Tenhults centrum och järnvägsstationen vilket innebär bra pendlingsmöjligheter på Jönköpingsbanan. Tenhult har den mindre
ortens fördelar med en väl utvecklad service och
kan erbjuda ett bra boende nära centrum. I Tenhult

28

finns förhållandevis många arbetsplatser vilket
gör att cykelmöjligheterna till både arbetsplatser
och service är mycket goda. Området gränsar till
en hagmark med natur- och rekreationsvärden.
Delar av området har utsikt över Tenhultasjön där
det också finns en badplats. Områdets goda förutsättningar gör att området bör ges en något högre
exploatering. En nybyggnation ger ett ökat befolkningsunderlag som kan stärka orten. Tenhult har en
låg andel bostadsrätter i förhållande till äganderätter och hyresrätter och en nybyggnation bör därför
ske med en blandad bebyggelse. Området består av
kommunägd åkermark.
Närheten till järnvägen bör uppmärksammas vid
kommande planläggning både vad gäller risker för
olyckor och störningar men också att järnvägen är
en barriär genom samhället.

B:701, B:702, B:707, V:701, V:702
De bästa förutsättningarna för att Tenhult ska växa
på ett hållbart sätt är att bygga på Tenhults herrgård
och i centrum där de boende har närhet till service
och tågstationen vilket redovisas i planförslaget.
Viktigt är att exploateringen av Tenhults herrgård
inte görs så gles att området räcker en alltför kort
tid. De strategiska områdena ligger på ett större
avstånd från Tenhults centrum och har inte samma
förutsättningar för att stödja kollektivtrafikresandet.
Risken finns att man därifrån hellre reser med bil.
Områdena norr om gamla riksväg 31/40, B701-702,
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ligger nu på ett olämpligt sätt avskilda från övriga
samhället. Så länge som vägen är en stark barriär
är det inte lämpligt att bygga nya bostäder norr om
vägen. Verksamhetsområdena ligger med närhet till
gamla riksväg 31 och Jönköpingsbanan men avskilt

från tätorten vilket är en nackdel för tillgängligheten mellan bostäder och arbetsplatser. Områdena
fanns med i ÖP 2002 och föreslås som strategiska.
Områdena är mestadels privatägda.
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Barnarp
Nyexploateringsområden/bostäder
Barnarp
B:407-408, B:410-416
Det finns många mindre områden i Barnarps samhälle som kan bebyggas. I Barnarp finns F-6-skola,
kyrka och idrottsplats, men den kommersiella
servicen finns i Råslätt, dit man har fyra km. Barnarps samhälle har relativt bra bussförbindelser
till Jönköping via Råslätt. Det är också nära till
arbetsplatsområdet Torsvik vilket ger relativt korta
reseavstånd till arbetsplatser. Områdena består av
öppna jordbruksmarker som har splittrats sönder
av bebyggelsegrupper. Samhället har nu många
mellanrum som gör att karaktären av tätort med ett
eget centrum saknas. Ny kompletterande bebyggelse skulle vara positivt för samhället eftersom den
kan binda samman de olika bebyggelsegrupperna
och kan förstärka karaktären av ett samhälle. Vissa
centrala delar bör ges en högre exploatering för
att skapa en karaktär av en tätort med ett centrum.
Barnarp har en låg andel bostads- och hyresrätter i
förhållande till äganderätter. Därför bör en nybyggnation ges en blandad bebyggelse med tyngdpunkt
på flerbostadshus. Bebyggelsen norr om Barnarpasjön, B:415, är redan planerad som en golfby med
närhet till en golfbana.
Vissa delar är relativt branta och frågor som dagvatten och risk för slamströmmar, ras och skred bör
uppmärksammas vid kommande planläggning.
Täthet nyexploateringsområde: 20 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 580

Verksamhetsområden
Torsvik
V303, V:305-V:307, V:312-V:315, V:318,
V:319,V:322-V:326
Torsvik föreslås utökas med verksamheter och
ligger väl till för transporter från riksväg 40 och
E4 och har järnvägsförbindelser. Transporter till
området stör inga bostadsområden. Utvecklingen
av LogPoint South Sweden ger området ytterligare
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utvecklingsmöjligheter. I området finns nu många
ytkrävande företag och stora lagerbyggnader. Stora
utbyggnadsmöjligheter finns också i Vaggeryds
kommun. Området består av stora flacka barrskogsområden.
Areal: Ca 600 hektar i Jönköpings kommun

Strategiska områden
Barnarp
B:406, O:404
Eventuellt skulle detta område kunna bli en ny
stadsdel i framtiden. Området föreslås inte bebyggas
i detta planförslag eftersom det finns andra områden
som bedöms ha bättre förutsättningar. Utbyggnaden
av detta område bygger på att Herkulesvägen förlängs från Jönköpings centrum söderut via Ljungarum med en högkvalitativ kollektivtrafiklinje. En
mindre bebyggelsegrupp, B:415, norr om Barnarpasjön är redan planerad som ett temaboende intill
en golfbana som ska byggas samtidigt som bostäderna. Området är nu privatägd jordbruksmark. Om
ytterligare bebyggelse planeras ska den organiseras
så att möjligheten att i framtiden bygga kollektivtrafikstråket inte försvåras.
Genom området går också en av de alternativa
sträckningarna för Götalandsbanan. Området bör
inte planläggas förrän närmare besked finns om
Götalandsbanans sträckning.

Torsvik
V:309-311
Torsvik är under stark expansion. Dessa områden
har god tillgänglighet till väg och kan bli än mer
intressanta för verksamheter i framtiden om järnvägen till Tenhult byggs. Kanske kan delar av området
behövas för en godsbangård eller annan kompletterande verksamhet om kombiterminalen byggs.
Närheten till bostäder måste beaktas med tanke på
eventuella störningar.
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Taberg, Åsa

Tabergsdalen
Nyexploateringsområden/bostäder
Hovslätt
B:303
Området föreslås för en blandad bostadsbebyggelse. Området ligger relativt väl till i förhållande
till Hovslätts centrum, skola och rekreationsområde
och kan på så vis bidra till att stärka ortens befolkningsunderlag och utveckling. Däremot har man lite
längre till kollektivtrafiklinjer, ca en km, vilket bör
kompenseras med bra cykelmöjligheter till busshållplatserna och tågstationen. Detta är det enda
nybyggnadsområdet som finns i Hovslätt. Området
är privatägt och planläggning pågår.
Inom området finns branta sluttningar och därför
bör eventuell risk för ras, skred och slamströmmar
uppmärksammas.
Täthet nyexploateringsområde: 20 bostäder/ha
Antal bostäder: Planarbete pågår

Norrahammar, Flahult
B:306
Området föreslås för bostadsbebyggelse och
byggnation pågår i den nordvästra delen. Området
ligger nära F-3 skola med idrottsanläggning, men
man har en lång och brant backe ner till Norrahammars centrum där den kommersiella servicen finns.
Förortslinje 28 har en bra turtäthet och området har
därför en god kollektivtrafikförsörjning. Flahult har
också närhet till arbetsplatsområdet Torsvik, vilket
är positivt med tanke på det korta reseavståndet.
Cykelförutsättningarna är sämre på grund av det
långa avståndet till Jönköping och de branta långa
backarna till Norrahammars centrum. Området
består av kommunägd något småbruten och delvis
sank åkermark.
Närheten till Torsviks verksamhetsområde och
Norrahammars skjutbana ska uppmärksammas med
tanke på risken för störningar och synintrycket mot
de storskaliga industribyggnaderna på Torsvik.

B:309
Området kan erbjuda ett bra boende nära Tabergs
centrum som har den mindre ortens fördelar med en
välutvecklad service. Åsa har närhet till en attraktiv
badsjö och grönområde och ligger intill busslinje
med bra turtäthet. Området som är kommunägt
består av en barrskog i sluttning mot Åsabadet.
Eftersom Taberg har en mycket hög andel småhus
med äganderätt och området är så attraktivt, föreslås området bebyggas med flerbostadshus.
Täthet nyexploateringsområde: 20 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 100

Taberg, Tahe
B:311
Tahe föreslås för en blandad bostadsbebyggelse
eftersom det ligger väl till i förhållande till Tabergs
centrum som har ett stort serviceutbud. Taberg har
den mindre ortens fördelar med en väl utvecklad
service. Tahe har närhet till arbetsplatsområdet
Torsvik. Busslinje 27 på Tahevägen har en relativt
bra turtäthet och områdets södra del har därför god
kollektivtrafik. Den norra delen av området får även
bra anknytning mot Norrahammar och busslinje
28. Det kan ändå finnas svårigheter med att få de
boende att välja att resa kollektivt eftersom restiden
till Jönköpings centrum med buss är betydligt
längre än med bil via motorvägen. Området består
av kommunägd skogsmark och öppna marker som
bitvis är något sanka vilket ska beaktas vid kommande planläggning.
Områdets gräns mot öster ska studeras närmare
för att undvika störningar från verksamhetsområdena Torsvik och Målen. För området fanns tidigare
en fördjupad översiktsplan som nu istället bör
betraktas som ett underlagsmaterial som beskriver
områdets förutsättningar.
Täthet nyexploateringsområde: 20 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 600

Täthet nyexploateringsområde: 20 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 290
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Taberg, Tahe
B:312
Detta område, som föreslås för bostäder, har samma
närhet till arbetsplatser och kollektivtrafik som
föregående område, B:311, men har lite närmare till
Tabergs centrum vilket motiverar en något högre
exploatering. Det har dessutom närhet till idrottsplats och badplats vid Tahesjön. Området består av
skogsmark och är privatägt.
Täthet nyexploateringsområde: 20 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 180

Månsarp
B 315-318
Viss mindre kompletterande bebyggelse kan göras
i Månsarp i anslutning till befintlig bebyggelse. I
Månsarp finns F-6-skola, kyrka och idrottsplats
men den kommersiella servicen finns i Taberg, dit
man har två till tre km. Visserligen finns det en
kollektivtrafiklinje, men eftersom restiden till stadscentrum är så pass lång är invånarna relativt bilberoende. De områden som föreslås ligger antingen
nära skolan eller längs Hustomtevägen, varifrån
man bör kunna ordna bra cykelväg till skolan. Område VB:301 kan vara lämpligt antingen för bostäder eller för verksamheter.
Månsarp berörs av flygbullerstörningar från
Jönköping Airport vilket ska beaktas.

är särskilt viktigt med nybyggnadsmöjligheter i
direkt anslutning till kommande tåghållplatser och
de måste få en hög exploatering. Inom en zon på
400-600 meter behöver många nya bostäder tillkomma. Visserligen är det lättare att acceptera ett
längre gång- och cykelavstånd till en tåghållplats
än till en busshållplats eftersom resan i allmänhet är både snabbare och bekvämare. Kanske kan
invånarna i framtiden göra en snabb pendeltågsresa
från sin bostad i Månsarp, Norrahammar, Hovslätt
eller nuvarande Kättilstorps golfbana till centrala
Jönköping. Det nya spårtrafiksystemet är för närvarande inte genomförbart men det finns ändå skäl att
bevaka denna utvecklingsmöjlighet för framtiden.
Om frågan blir aktuell behöver flera verksamheter
som finns inom dessa strategiska områden flyttas.
B:305 ligger nära Norrahammars skjutbana
vilket kan innebära störningar. VB:302 ligger
nära storskaliga verksamhetsområden på Torsvik
och Målön, vilket kan innebära störningar vid en
bostadsutbyggnad. Kanske är området mer lämpligt
för verksamheter av icke störande slag som anpassas till bostädernas småskalighet.

Täthet nyexploateringsområde: 15 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 120

Strategiska områden
Tabergsdalen
B:301, B:305, B:307, B:314, B:319, O:301-302,
O:308, VB:302
Ytterligare utbyggnadsmöjligheter finns i Tabergsdalen, men eftersom det inte finns behov av en så
stor utbyggnad föreslås dessa områden som reservområden för framtiden.
Om och när det blir aktuellt att utveckla Vaggerydsbanan till ett modernt lätt spårtrafiksystem blir
det intressant att utveckla flera nya bostadsområden
utmed järnvägen. En nyinvestering i ett spårtrafiksystem är mycket kostsamt och behöver därför en
kraftig förstärkning i befolkningsunderlaget. Det
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Övriga tätorter
Även för dessa övriga tätorter föreslår plankartan
nyexploateringsområden för bostäder (B), verksamheter (V), verksamheter och/eller bostäder (VB)
och förtätningsområden (F). Förutom dessa områden redovisar plankartan även strategiska områden

Bankeryd

som kan bli aktuella för en framtida byggnation på
mycket lång sikt eller om områdets förutsättningar
förändras. Här beskrivs de olika exploateringsförslagen samlat för varje ort för att bättre kunna se
orten som helhet. Antalet bostäder som redovisas
ligger endast inom nyexploateringsområden och
inte inom förtätningsområden.

Teckenförklaring till kartorna nedan (sid 35-41), se plankartorna på sid 14-19.
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Utöver de intressen som redovisas på kartan är
Vättern ett Natura 2000-område.

B:901, B:902, B:904-908, F:901-912, V:901-902
Bankeryd kan erbjuda ett bra boende med ett centrum som har en väl utvecklad service. Samhället
har arbetsplatser och tågstation med pendlingsmöjligheter till Jönköping. Ett översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i
Bankeryd som godkändes av kommunfullmäktige
2008-05-29 redovisar vilka utbyggnadsområden
som finns tillgängliga i Bankeryd. Planprogrammet ska tillämpas men exploateringsgraden ska
höjas för att överensstämma med målsättningarna i
utbyggnadsstrategin. Det är särskilt viktigt med en
hög exploateringsgrad nära järnvägsstationen.

För verksamheter finns endast två mindre områden
markerade, V:901-902.
I område B:901 ska zonen närmast Vättern planeras
för allmänhetens tillgänglighet och erosionsrisken
längs Vättern ska uppmärksammas. Exploateringen
av B:904 ska avgränsas med hänsyn till Lillåns
naturvärden. Risk för störningar från bil- och tågtrafiken finns för flera av områdena. Bankeryd berörs
av flygbullerstörningar.
Täthet nyexploateringsområde: 20 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 550
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Utöver de intressen som redovisas på kartan
är Vättern ett Natura 2000-område och hela
samhället omfattas av riksintresse MB 4 kap 2§.

B:923, B:924, B:926, B:928 F914-919, V:903
Området kan erbjuda ett bra boende och nybyggnadsområden kan förutsättas bli attraktiva på grund
av stadens karaktär och närhet till Vättern. Gränna
har en väl utvecklad kommersiell och offentlig
service och en hög andel arbetsplatser i förhållande
till antal förvärvsarbetande invånare. Stadsmiljön
och flera byggnader har kulturhistoriska bevarandevärden. I Gränna finns utbyggnadsmöjligheter
både söder och norr om samhället. Den norra delen
anknyter bättre till samhället eftersom den ligger
närmare stadens serviceutbud. I Mellby i norr finns
dessutom flera förtätningsmöjligheter på privat
mark. Utbyggnadsområdena Gränna norr och
Gränna söder består av åker- och fruktodlingsmark.

las höga krav på den nya bebyggelsens utformning.
Gränna ligger inom ett större landskap som är
av riksintresse både för kulturmiljövård och naturvård enligt 3 kap miljöbalken samt för de samlade
natur- och kulturvärdena enligt 4 kap. Därför ställs
höga krav på utformning och anpassning av den nya
bebyggelsen. Vid kommande planläggning ska en
behovsbedömning visa om det finns behov av att ta
fram en miljökonsekvensbeskrivning.
Vid Södra Jorstorp vid E4:ans trafikplats finns
planlagd mark med lediga industritomter, V:903.
Ras- och skredrisken ska uppmärksammas vid
område B:928.
Täthet nyexploateringsområde: 15 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 430

I Gränna föreslås en blandad bostadsbebyggelse
och stadens unika karaktär innebär att det bör stäl-
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Utöver de intressen som redovisas på kartan omfattas
hela samhället av riksintresse MB 4 kap 1-2§§.

B:909, B:913-914, F:913-914
I Kaxholmen föreslås en kompletterande bostadsbebyggelse av olika bostadstyper. Där finns ett mindre
centrum och samhället ligger i brant sluttning med
viss utsikt över Landsjön och Vättern. Samhället
har relativt bra bussförbindelser. Ett översiktligt
planprogram för bostadsutbyggnad i Kaxholmen
som godkändes av kommunfullmäktige 2007-0830 redovisar vilka utbyggnadsområden som finns
tillgängliga i Kaxholmen. Planprogrammet ska
tillämpas men exploateringsgraden ska höjas för
att överensstämma med målsättningarna i denna
strategi. Det är särskilt viktigt med en hög exploateringsgrad i de områden som ligger nära busslinjen
eller centrum. Utbyggnadsområdena är huvudsakligen kommunägda.

Kaxholmen ligger inom ett större landskap som är
av riksintresse för naturvård enligt 3 kap miljöbalken samt för de samlade natur- och kulturvärdena
enligt 4 kap.
Hela Kaxholmen har kraftiga nivåskillnader och
det finns en risk för ras, skred och slamströmmar
vilket behöver utredas närmare inför kommande
planläggning. Landsjön är reglerad och det kan
påverka möjligheten att bygga nära stranden vid
B:909 som dessutom omfattas av strandskydd.
Bebyggelsens påverkan på ökad övergödning av
Landsjön ska beaktas. Natur- och rekreationsvärden
vid B:913 ska beaktas vid fortsatt planläggning.
Täthet nyexploateringsområde: 15 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 130
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Utöver de intressen som redovisas på kartan
omfattas hela samhället av riksintresse
MB 4 kap 1-2§§ och riksintresse för kulturmiljö.

B:930, B:943, O:901 V:908
I Skärstad finns en nybyggd 1-3-skola och det finns
en efterfrågan på bostäder. Samhället har relativt
bra bussförbindelser.
Skärstad ligger inom ett större landskap som är
av riksintresse både för kulturmiljövård och naturvård enligt 3 kap miljöbalken samt för de samlade
natur- och kulturvärdena enligt 4 kap. Samhället
omges av åkermark av hög kvalitet. Med hänsyn till
att åkermarken är en resurs som ska hushållas med
föreslås endast en begränsad kompletteringsbebyggelse och nybyggnad ska ske på ett markbesparande
sätt. Nordväst om vägen finns planlagd mark för
verksamheter. Marken är kommunägd.
Täthet nyexploateringsområde: 15 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 55
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Ölmstad

9

9

g/067$'
%

%
%

%

9

9

B:933-934, V:909-V:910
Områdena B:933-934 föreslås för bostadsbyggnation. I Ölmstad finns en F-6-skola och samhället har
relativt bra bussförbindelser. B:933 har sedan länge
varit planlagt för bostäder men områdets rikedom
på fornlämningar har medfört att området ännu inte

har bebyggts. Områdena består av kommunägd
åkermark. Väster om Grännavägen och längs Grännavägen finns plats för ytterligare verksamheter,
V:909 och V:910.
Täthet nyexploateringsområde: 10 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 55

Örserum
g56(580
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B:936-937, F:924
Områdena föreslås för bostadsbyggnation. I Örserum finns ett mindre centrum och F-6-skola. Busstrafiken är begränsad i antalet turer. Utbyggnadsområdena består av skogsmark och öppen mark.

%

Marken är privatägd. Området gränsar till Örserums
vattenskyddsområde.
Täthet nyexploateringsområde: 10 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 30
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Lekeryd
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B:935, F:923, V:911
I samhället finns ett mindre centrum med bl.a. mataffär och F-6-skola. Det finns en efterfrågan på lägenheter i samhället. Bussförbindelserna har endast få
turer. Område B:935 föreslås för bostadsbyggnation.
Det ligger i samhällets södra del med närhet till badplatsen vid Uddebosjön. Området består av skogsmark och berör Lekeryds vattenskyddsområde som

det ska tas hänsyn till. När området byggs ut ska bra
cykelförbindelser till Lekeryds centrum och skolan
ordnas. Ett mindre område nära centrum kan vara
lämpligt för förtätning. För verksamhetsutbyggnad
föreslås område V:911, ett mindre område längs
Rammbrovägen.
Täthet nyexploateringsområde: 10 bostäder/ha
Antal bostäder: 60

Öggestorp
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Viss mindre kompletterande bebyggelse kan göras
i Öggestorp i anslutning till befintlig bebyggelse.
Samhället saknar service och de allmänna kommunikationerna är dåliga. Ett mindre privatägt område
bedöms kunna vara lämpligt för bostadsutbyggnad.
Ombyggnaden av riksväg 31/40 medför att en ny
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trafikplats byggs vid Öggestorp. Befintligt verksamhetsområde intill vägen och järnvägen bör kunna
växa mer, dock med uppmärksamhet på att området
är mycket fornlämningsrikt. Marken är privatägd.
Täthet nyexploateringsområde: 10 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 20
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B:929, F:920-922, V:904-907
Ett nyexploateringsområde och ett par förtätningsobjekt finns i Bottnaryd. Samhället har både offentlig och kommersiell service. Snabba direktbussar
finns från Ulricehamn till Jönköping via Bottnaryd
men med ett begränsat antal turer. Område B:929
har sedan länge varit planlagt för bostäder men
området har ännu inte bebyggts. Det gränsar till
Bottnaryds vattenskyddsområde som det ska tas

)

9

hänsyn till. Förtätningsmöjligheterna finns i närheten av Gårdsjön, vilket bör vara attraktivt. Längs
Göteborgsvägen och Mullsjövägen finns planlagd
mark med lediga industritomter. Marken är i huvudsak kommunägd.
Täthet nyexploateringsområde: 10 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 20

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Genomförandeplan

Genomförandeplan
1.

Rekommendationerna i utbyggnadsstrategins planförslag
på sidorna 7-13 ska tillämpas i fördjupade översiktsplaner,
detaljplaner, bygglovprövning, vid upprättande av det
kommunala bostadsförsörjningsprogrammet (KBFP) och
vid kommunal markanvisning.

2.

KBFP, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, markanvisningar och bygglovprövningar blir viktiga medel för
att genomföra utbyggnadsstrategins intentioner.

3.

I det årliga KBFP-arbetet ska de projekt som bidrar till
utbyggnadsstrategins strävan om hållbar samhällsutveckling prioriteras.

4.

De kommunala bostadsföretagen ska medverka till att få
igång angelägen byggnation på olika platser i kommunen.

5.

Kommunen ska aktivt arbeta för att öka sitt markinnehav
i utbyggnadsstrategins omvandlings-, förtätnings- och
nyexploateringsområden.

6.

För att få igång projekt som bedöms som särskilt angelägna kan markanvisningar på kommunägd mark vara ett
verktyg.

7.

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för
omvandlingsområdet Södra Munksjön pågår.

8.

En fördjupad översiktsplan ska tas fram för utredningsområdet A6 för att utreda de övergripande strukturella
frågorna och för att studera om området är lämpligt för en
exploatering.

9.

Utveckling av de hållbara transporterna ska ske i enlighet
med kommunikationsstrategin och upprättade handlingsprogram för hållbart resande med olika trafikslag.

10.

Rutiner för att uppnå en hållbar utbyggnadsstruktur ska
tas fram och tillämpas i kommande detaljplaner m.m.

11.

Rutiner för hur klimatförändringar ska beaktas vid fysisk
planering av bostäder och verksamheter ska tas fram och
tillämpas.

12.

Kommunens miljömål uttryckta i Program för hållbar
utveckling – miljö ska tillämpas.

13.
14.

Miljökvalitetsnormerna ska kontinuerligt beaktas.
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Bullerkartläggning för Jönköpings kommun ska genomföras och följas upp av ett åtgärdsprogram.
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Från samråd till planförslag
Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare var utskickad
för samråd under tiden 20 oktober 2009 t.o.m. 11
januari 2010. I samrådshandlingen redovisades och
analyserades tre olika utbyggnadsalternativ.
Utbyggnadsalternativ 1 innebar en ny stadsdel
på höjden ovanför Kortebo som koncentrerades till
en högprioriterad genomgående kollektivtrafiklinje
som skulle förse de boende med goda hållbara kommunikationsmöjligheter. Målet var att stadsdelen
skulle få en blandad stadsbebyggelse med en relativt hög exploateringsgrad för att kunna skapa ett
tillräckligt stort befolkningsunderlag för kommersiell och offentlig service och så att kollektivtrafiken
skulle kunna göras högkvalitativ. För att uppnå
målet behövde resurserna koncentreras till detta
kommunikationsstråk och därför föreslogs endast
ett fåtal andra kompletterande utbyggnadsområden
inom den övriga centrala tätorten.
Alternativ 2 innebar en exploatering av A6området, i vilket bl.a. nuvarande golfbana ingick.
De nya bostäderna fick i detta alternativ närhet till
arbetsplatser på Ryhov och A6, men även till arbetsplatserna i centrala Jönköping och tillkommande arbetsplatser inom omvandlingsområdet Södra
Munksjön. Alternativet hade de bästa förutsättningarna för gång- och cykeltrafik. En ny kollektivtrafiklinje förutsattes kunna dras upp till området.
Alternativ 3 hade inget riktigt stort nybyggnadsområde utan innebar en jämnare geografisk spridning av fler och mindre exploateringsområden än
de tidigare två. Områden föreslogs som årsringar
i tätorternas utkanter. Alternativet skulle innebära
långa resvägar för fler invånare, sämre förutsättningar för gång- och cykeltrafik och ett mindre
samlat befolkningsunderlag för kollektivtrafiken än
de båda andra alternativen.
Alla tre alternativen hade gemensamt att en
förtätning och omvandling skulle göras i befintlig
bebyggelsestruktur samt att ett 280 ha stort område
vid Södra Munksjön skulle omvandlas till blandstad
med ett stort inslag av bostäder och arbetsplatser.

Samrådsyttranden
Efter samrådet med offentliga möten och inkomna
yttranden från myndigheter, föreningar, politiska organisationer och privatpersoner tog kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-03-24 beslut om fortsatt
arbete med bl.a. följande inriktning:
• det nya förslaget ska leda till en hållbar
utveckling
• en konsekvensbeskrivning ska upprättas
• fördjupade studier ska göras angående trafiklösningar som framför allt inriktas på biltrafikens
påverkan på luftkvalitet, buller och framkomlighet i den centrala staden samt kollektivtrafikens
utvecklingsmöjligheter
• fortsatt samråd om flygbullerpåverkan på
utbyggnaden av Kortebo och Månsarp
• kontakt ska tas med Trafikverket för fortsatt
samråd om de regionala trafikfrågorna
• utbyggnadsstrategins påverkan på stora infrastrukturfrågor ska analyseras
• en plan ska redovisas för genomförandet av
utbyggnadsstrategin

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Trafikanalys
För att komma vidare i arbetet har en Trafikanalys
av Utbyggnadsstrategi för Jönköpings kommun,
bilaga 1, genomförts. Den har klarlagt hur biltrafiken ökar och fördelas i centrala Jönköping som en
konsekvens av olika utbyggnadsriktningar. Rapporten redovisar biltrafikmängder utifrån dagens
resvanor jämfört med framtidens resvanor då kommunens mål uppnås med en stark överflyttning till
de hållbara kommunikationerna; gång, cykel och
kollektivtrafik.

Konsekvenser
Parallellt med arbetet att formulera planförslaget
har en tillhörande konsekvensbeskrivning tagits
fram där de miljömässiga, ekonomiska och sociala
konsekvenserna redovisas. Det innebär att allt
eftersom positiva och negativa konsekvenser har
identifierats har också planförslaget kunnat bearbetas vidare för att på bästa sätt uppnå en hållbar
utveckling.
Trafikanalysen och miljökonsekvensbeskrivningen har påvisat att en utbyggnad av Kortebo skapar
stora trafikproblem i centrala staden till skillnad mot
A6-området som dessutom har bättre förutsättningar för gång- och cykel. Där framgår också att byggnation i stadens ytterområden orsakar längre resvägar med ökat bilresande vilket medför ökade koldioxidmängder, buller och sämre luftkvalitet. Dessa
problem blir mindre om andelen förtätning och
omvandling ökar i jämförelse med nyexploatering.

Korteboalternativet
Trafikanalysen visar att Korteboalternativet som i
samrådshandlingen baserades på att området kunde
kollektivtrafikförsörjas med en högprioriterad kollektivtrafiklinje, i hög grad påverkar trafiksituationen
inne i centrala Jönköping. Kommunens uppsatta mål
att fördubbla resandet med kollektivtrafik till år
2020 räcker inte till för att klara miljösituationen.
Kortebovägen norr om Dunkehallavägen har idag
16 000 fordon/vardagsdygn och vägens kapacitet
beräknas kunna tåla en trafikökning på 2 000-4 000
trafikrörelser. En utbyggnad av Korteboområdet med
4 500 nya bostäder skulle fördubbla trafikmängden
på Kortebovägen till 32 000 fordon medan en
mindre utbyggnad av Nedre Kortebo med 1 200
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bostäder skulle medföra en beräknad trafikmängd
på 22 000 fordon/vardagsdygn. Förutsatt att kommunens mål uppnås med att förändra invånarnas
resvanor till de mer hållbara kommunikationerna
beräknas trafikmängden öka till totalt 19 000 fordon/vardagsdygn (i jämförelse med dagens 16 000)
vilket ryms inom Kortebovägens kapacitet.
Oavsett om vissa av de boende väljer att åka på
195:an väster om Kortebo eller på en eventuellt ny
vägdragning förbi Hisingstorp (Djupadalsleden)
blir ändå den samlade mängden nya trafikrörelser
på Kortebovägen och centrumgatorna stor. En stor
utbyggnad av Kortebo drar ut tätorten i västlig riktning till en mer avlång struktur med långa avstånd
till viktiga målpunkter som t.ex. arbetsplatser som
ligger i centrala Jönköping eller österut mot A6 och
Ryhov. De behöver passera genom centrum och belastar då flera gator och korsningar som redan idag
är högt belastade och som redan har problem med
partikelutsläpp, trafikbuller och trängsel.
En utbyggnad av Kortebo beräknas ge en tillkommande trafikbelastning i infarterna till stadskärnan på sammanlagt 29 000 fordonsrörelser. För att
öka benägenheten att åka kollektivt utmed Kortebovägen, både för befintliga invånare och nytillkommande, krävs att kollektivtrafiken prioriteras med
eget körfält in mot centrum. Se vidare Trafikanalysen, bilaga 1.
Andra aspekter som har gjort att en stor utbyggnad av Kortebo för närvarande inte bedöms
som rimlig är Jönköping Airports framtid. Ett stort
område inom Kortebo är flygbullerstört och en satsning på flygplatsen med fortsatt och/eller utökad
flygverksamhet innebär att området fortsatt kommer
vara flygbullerstört.
En annan aspekt är Björnebergs gård som är av
riksintresse för kulturmiljön där en betydande del
av kulturvärdet består av det öppna jordbrukslandskapet kring gården. Alternativet innebär att det
öppna jordbrukslandskapet måste bebyggas för att
ge tillräckligt underlag för en ny högkvalitativ kollektivtrafiklinje.
Slutsatsen blir att planförslaget innehåller en
mindre utbyggnad av Korteboområdet, som benämns Nedre Kortebo, vilken angörs med bil och
kollektivtrafik från Kortebovägen. Övriga delar av
Korteboområdet föreslås som ett strategiskt område som åter kan bli intressant att tas i anspråk på
längre sikt om förutsättningarna förändras.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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A6-alternativet

Spridd bebyggelse

Enligt trafikanalysen påverkar detta alternativ inte
den befintliga trafiksituationen i centrala Jönköping
i lika hög grad som alternativ Kortebo. 3 600 nya
bostäder i detta område genererar 9 000 tillkommande trafikrörelser i infarterna till stadskärnan,
men på grund av områdets geografiska läge fördelas
trafiken till målpunkter öster-, norr- och västerut
och därmed belastar inte all trafik enskilda punkter.
En byggnation av A6-området ger en rundare stad
med närhet till målpunkter både inom den befintliga
staden, men även till tillkommande målpunkter
inom omvandlingsområdet Södra Munksjön med en
eventuell station för höghastighetståg. Trots vissa
höjdskillnader ger området invånarna möjligheten
att cykla och gå till viktiga målpunkter.
A6-områdets stora fördel är att det ligger nära
många arbetsplatser i stadscentrum, A6 serviceoch handelsområde, Ryhovs länssjukhus och södra
Munksjöområdet som är under utveckling. Det
rymmer färre bostäder än Kortebo och alternativet
innehåller därför ytterligare några kompletterande
utbyggnadsområden som t.ex. Samset. Alternativet
innebär att A6 golfbana måste flyttas från området.
Med detta alternativ går det inte att åstadkomma
en riktigt lika god kollektivtrafiklösning som för
Korteboalternativet.
Området har på en strukturell nivå de bästa förutsättningarna, men fördjupade studier måste göras
för att utreda hur viktiga frågor som kollektivtrafikförsörjning, områdets anknytning till angränsande områden, naturvärden i ravinerna, ras- och
skredrisk och vattenflöden i den branta sluttningen,
golfklubbens arrende samt hur riksväg 31/40 funktion och utformning genom eller förbi området ska
lösas. I planförslaget föreslås därför A6-området
som ett utredningsområde där en fördjupad översiktsplan ska upprättas innan definitiv ställning tas
till utbyggnad av området.

Utbyggnadsalternativ 3 innebär att man bygger nytt
på många håll i den centrala tätortens utkanter. Det
alternativet har dåliga förutsättningar för ett högkvalitativt kollektivtrafiksystem eftersom bebyggelsen är så spridd. Detta utbyggnadsalternativ innebär
att biltrafiken i den centrala tätorten kommer att
fortsätta att växa eftersom kollektivtrafikens attraktivitet inte kommer att höjas nämnvärt och vara
ett fullgott alternativ till bilen. Den ökade biltrafikmängden och långa resvägar till arbetsplatserna
medför ökade mängder växthusgaser och ger också
ökade problem med buller och luftmiljö i centrala
tätorten.
Planförslaget innehåller ändå förhållandevis
många nybyggnadsområden i tätorternas ytterområden för att kunna tillmötesgå efterfrågan på alla
typer av bostäder och för att stärka befintliga stadsoch kommundelars förutsättningar för att upprätthålla service och skapa utvecklingsmöjligheter.
Slutsats
Arbetet från samrådshandling till planförslag har
lett till att planförslaget innebär att den största andelen av nya bostäder ska lokaliseras inom befintlig
bebyggelsestruktur som förtätnings- eller omvandlingsobjekt. Trafikanalysen och konsekvensbeskrivningen har tydligt visat att en större utbyggnad vid
Kortebo är olämplig och att A6-området har stora
fördelar och bör utredas vidare. Nyexploateringsområden föreslås i direkt anslutning till befintlig
tätortsstruktur och kollektivtrafikstråk.

En utställning med ett
bearbetat förslag
Under våren 2011 ställdes det bearbetade planförslaget ut, som allt tydligare trycker på behovet av
att bygga tätare och med en högre exploatering både
vid förtätningar i befintlig tätortsmiljö och vid nyexploatering samt att möjligheten till god kollektivtrafik ska vara starkt styrande för hur ett område
utformas och utvecklas. Utbyggnadsmöjligheter
finns i alla kommundelar. Dessutom föreslås att
A6-området ska utredas vidare för en ny hållbar
stadsdel i en fördjupad översiktsplan.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Alt 1 Kollektivtrafik

Alt 2 Nära arbetsplatser

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare

Detta alternativ valdes för fortsatt utredning

Alt 3 Spridd utbyggnad

Från samråd till planförslag
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Tre utbyggnadsalternativ enligt samrådshandling

Förutsättningar

Förutsättningar
Den kommunomfattande översiktsplanen för Jönköpings kommun, ÖP 2002, antogs av kommunfullmäktige 2003-03-27. Den anger huvuddragen för
hur kommunen anser att den fysiska miljön ska utvecklas på 10-15 års sikt. Denna utbyggnadsstrategi
är en fördjupning av översiktsplanen och fokuserar
på utbyggnadsmöjligheter för bostäder och verksamheter inom Jönköpings kommun på längre sikt
med tyngdpunkt på den centrala tätorten.
Kommunfullmäktige aktualitetsprövade 2010-0828 översiktsplan 2002 och beslutade att översiktsplanen fortfarande är aktuell i de frågor som inte
behandlas i utbyggnadsstrategin. Utbyggnadsstrategin och den kommunomfattande översiktsplanen
kommer därför att gälla parallellt med varandra.

2. Jönköping ska stärkas som ett attraktivt
regioncentrum.
3. Nyplanerade bostads- och verksamhetsområden ska ha goda kommunikationsmöjligheter med en bra och välfungerande
kollektivtrafik. Utbyggnadsmöjligheter
utefter järnvägar och stomlinjenät för
bussar är särskilt betydelsefulla.
4. Stadsutbredning ska undvikas genom en
lämplig bebyggelsetäthet i staden och
genom att tidigare använd mark inom
stadens gränser prioriteras framför oexploaterad mark i stadens utkanter vid
nybyggnad.
5. Nya verksamhetsområden ska ha goda
väg- och järnvägsförbindelser.
6. Utbyggnaden ska prioritera områden som
kan förutses bli attraktiva utifrån olika
utgångspunkter för att behålla kommunens konkurrenskraft.
7. Utbyggnadsmöjligheter ska finnas i alla
kommundelar. Effektiva och attraktiva
allmänna kommunika tioner som binder
samman kommunens olika delar ska
eftersträvas.
8. Utbyggnaden ska främja den kompletta
bebyggelsemiljön, för att ge förutsättningar för en god livskvalitet. Det innebär
bland annat en god utvecklad infrastruktur och bra offentlig och kommersiell
service.
9. Hushållning med naturresurser ska prägla
all planering. Stora natur- och kulturvärden ska ej exploateras. Exploatering av
produktiv åkermark ska i möjligaste mån
undvikas.

Målsättningar för
utbyggnadsstrategin
Fastställda av Kommunfullmäktige 2008-03-27
1. Kommunens fortsatta tillväxt ska ske på
ett hållbart sätt: socialt, ekologiskt och
ekonomiskt.

10. Hälsa och säkerhet ska tillgodoses.
11.Anslutning till fjärrvärme ska eftersträvas för utbyggnadsområden. Avsaknad
av fjärrvärme får emellertid inte vara ett
hinder för utbyggnad i de kommundelar
där den ej finns tillgänglig. Där ska råda
öppenhet för andra, miljövänliga uppvärmningsformer.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Förutsättningar

Den fördjupade översiktsplanen/utbyggnadsstrategin tar utgångspunkt i det program som kommunfullmäktige tog beslut om 2008-03-27 Utbyggnadsstrategi för bostäder och verksamheter i Jönköping
och Huskvarna. Där är målsättningar för den
framtida utbyggnaden formulerade i 11 punkter.

Viktiga kommunala beslut
Program för hållbar utveckling/miljö innehåller bl.a. följande mål:
• Utsläpp av växthusgaser i kommunen
som geografiskt område ska minska med
minst 40 % från 1990 till 2020.
• Antalet resor med kollektivtrafik/invånare (exkl resor till skola och studier)
ska till 2020 dubbleras. Som delmål ska
gälla minst 30% ökning till 2012. Basår
2007 med 85 resor/invånare.
• Senast 2015 ska cyklandet till och från
centrum öka med 30 % jämfört med 2010.
Cykelplanen från 2008 innehåller bl.a. detta
mål:

Jönköpingsregionen har en stark tillväxt och det
ställer stora krav på kommunen att utveckla allt
ifrån bostäder, arbetsplatsområden, kommunikationer till vård, omsorg, skola och kultur. Målet i
denna fördjupade översiktsplan är att kommunen
ska ha en beredskap för att kunna växa från 125 000
invånare till 150 000. Detta antas ske år 2050. Det
innebär att vi ska kunna bereda plats för 15 000 nya
bostäder. Vi ska också skapa möjligheter för företag
att växa och etablera sig inom kommunen. Den
beräknade befolkningsökningen motsvarar ett ökat
behov av 10 000 arbetstillfällen. Många verksamheter kan med fördel integreras i bostadsbebyggelsen
men det behövs också mindre verksamhetsområden
strax intill bostadsområdena och större ytkrävande
verksamhetsområden för bland annat logistik.
150 000

140 000

130 000

120 000

110 000

100 000
1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030
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• Cyklandet i centrala Jönköping skall öka
med 20 % jämfört med år 2000. Mål för
perioden 2008-2012.
Ålborgsåtagandena har undertecknats med
bl.a. följande punkter.
Vi kommer att arbeta för att:
5:2
undvika stadsutbredning genom att uppnå
lämpliga bebyggelsetätheter i staden och
genom att prioritera tidigare använd mark
inom stadens gränser framför oexploaterad
mark i stadens utkanter
5:3
se till att ha en blandning av olika användningar och verksamheter i byggnader och
bebyggelse med en bra balans mellan arbete,
bostäder och service, och med en prioritering av bostäder i stadens centrala delar
6:1
minska behovet av privata motorfordon och
främja attraktiva alternativ som är tillgängliga för alla
6:2
öka andelen resor som sker med kollektivtrafik, till fots eller med cykel.

Kommunen ska ha en markberedskap för en befolkningsökning till 150 000 invånare.
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Förutsättningar

Planeringsbehov
Fördelning av upplåtelseformer

Totalt i kommunen

20 341

Hyresrätt

26 582

Bostadsrätt
Äganderätt

10 024

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Förutsättningar

Befolkning och bostäder
Inom kommunen finns 58 000 bostäder, 58 % av
dessa finns i flerbostadshus och 42 % i småhus.
Fördelningen mellan olika hustyper framgår av diagrammet här intill. Under 2000-talet har vi byggt ca
3 300 bostäder, fördelningen är 65 % i flerbostadshus och 35 % i småhus. I en jämförelse med andra
likstora kommuner framgår att Jönköpings kommun
har en större andel småhus i förhållande till antal
bostäder i flerbostadshus.
Den mesta nybyggnationen ger upphov till flyttkedjor. I de fall där ett hushåll flyttar in i en nyproducerad bostad och efterlämnar en ledig bostad på
den ordinarie bostadsmarknaden uppstår kedjeeffekter. En nybyggnation skapar rörlighet på
bostadsmarknaden i form av att lediga bostäder
uppstår i flera led.
Vi kan förvänta oss en demografisk förändring
med en stor andel äldre människor som kan förväntas vilja byta bostad. Många av dessa vill säkerligen både välja bostadstyp men också i vilken

Gles småhusbebyggelse:
Åbolid, 9 bostäder/ha

stadsdel de ska bo. Vissa stadsdelar har en mycket
ensartad bebyggelse, då är valmöjligheten inte så
stor för individen. Det finns t.ex. väldigt få bostadsrätter i Norrahammar, Taberg och Månsarp. Egna
Hem, Stensholm och Jöransberg har en mycket låg
andel flerbostadshus och Råslätt har nästan bara
hyresrätter.

Bebyggelsetäthet
Ett sätt att beskriva bostadstätheten i ett område är
att ange antal bostäder/hektar för ett större område
– medräknat ytor för lokalgator, små parker, samt
viss bostadsservice såsom förskolor och närbutiker.
Utifrån val av bebyggelsekaraktär kan helt olika täthet uppnås. I Jönköping ger gles småhusbebyggelse
med friliggande villor en täthet av 7-10 bostäder/ha.
En tät småhusbebyggelse med villor, radhus och
grupphus ger en täthet på 10-15 bostäder/ha. En
medelhög öppen bebyggelse har 30-40 bostäder/ha
och en sluten stadsbebyggelse har 60-80 bostäder/ha.
Se underlagsrapport 4.

Tät småhusbebyggelse:
Grästorp, 13 bostäder/ha

Medelhög öppen bebyggelse:
Huskvarna, 36 bostäder/ha

Område
Läge

Inkomst

Hög

Låg

Central

Hög

1,2

2,2

Låg

1,1

1,7

Hög

1,5

2,6

Låg

1,2

2,2

Perifer
Sluten stadsbebyggelse:
Söder, 88 bostäder/ha

Exploateringsgrad

Siffran anger antal bilresor/boende och dag
Källa: Trafikalstringstal och trafikprognoser
för bebyggelseplanering, Inregia AB
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Sammanfattningsvis kan vi förvänta oss ett ökat
behov av lägenheter, dels beroende på att vi idag
har en jämförelsevis låg andel lägenheter och dels
beroende på den demografiska förändringen där
äldre kan förväntas flytta till mindre bostäder/lägenheter. Flerbostadshus innebär i allmänhet en högre
exploatering.

Jönköpings kommun

Dagens
fördelning

42 %

Det vi har byggt
2000 - 2008

35 %

58 %

65%

Likstora kommuner

35 %

34 %

Flerbostadshus
Småhus

65%

66%

Arbete
I Jönköpings kommun finns det drygt 60 000
arbetsplatser. 90% av arbetsplatserna ligger inom
kommunens 11 största arbetsplatsområden. Statistik
visar att en tredjedel av de som arbetar i Jönköpings
kommun bor inom närområdet till sin arbetsplats,
dvs. inom en zon på fem km vilket också kan bedömas som ett rimligt cykelavstånd. Det är särskilt
tydligt en bit ut från Jönköpings centrum. Det ser ut
att finnas en vilja att bo på samma sida om stadscentrum som man arbetar. Det innebär att arbetsresor inte bara ska tillgodoses mot stadscentrum
utan det finns ett stort resbehov från en stadsdel till
en annan och att det behövs bra kommunikationer
mellan dessa för alla trafikslag. Det är särskilt angeläget att se till att det finns bra cykelförbindelser
inom och mellan närliggande stadsdelar. Detta visar

Hustyper i Jönköpings kommun

Jönköpings kommun

Dagens
fördelning

36%

46 %

18 %

Det vi har byggt
2000 - 2008

33 %

43 %

24 %
Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt

Upplåtelsefördelning i
Jönköpings kommun

Arbetsplatsfördelning

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Förutsättningar

också på betydelsen av att planera för en närhet
mellan bostäder och arbetsplatser. Nya stadsdelar
bör därför även innehålla eller ha närhet till ett stort
antal arbetsplatser.
De som bor och arbetar inom den centrala tätorten ska kunna försörjas med kollektivtrafik. Det
är därför betydelsefullt att kunna stärka den lokala
kollektivtrafiken så att den ger god service och motsvarar människors behov för både arbetspendling
och fritidsresor.

Mark- och lokalbehov för
verksamheter
I utredning Mark- och lokalbehov - fram till år
2050 inom Jönköpings kommun, Underlagsrapport
3, beskrivs behovet för olika verksamhetsgrenar på
lång sikt. Lagerindustrin har ytmässigt växt mycket
starkt i kommunen. Under perioden 1989-2006 ökade
sysselsättningen med 237 % till ca 2000 sysselsatta.
Bedömningen görs att sysselsättningsökningen liksom efterfrågan på mark för lagerverksamhet kommer
att fortsätta. När det gäller att bedöma det kommande markbehovet inom lagerindustrin gör kommunen två prognoser. I den första beräkningen följer
markutvecklingen den genomsnittliga utvecklingen
per år under perioden 1998-2007 med en ökning
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Markbehov till 2050
• Lagerindustri ökar
+400-800 hektar

• Tillverkningsindustri minskar
-60 hektar
• Detaljhandel, privat och offentlig
tjänstesektor ökar
+50 hektar
• Omlokalisering av centralt belägna
verksamheter
ca 85 hektar

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare

Förutsättningar

Verksamhetsområdet Torsvik kan expandera söderut in i Vaggeryds kommun

på 10 hektar per år. I den andra beräkningen följer
markutvecklingen näringslivsavdelningens mer expansiva bedömning med en ökning på 20 hektar per
år. Totala markbehovet för lagerindustrin uppgår
då till 600-1100 ha år 2050. Pågående utveckling
av LogPoint South Sweden med ny kombiterminal
på Torsvik och god anslutning till både järnväg,
E4 och riksväg 40 innebär att dessa verksamheter
huvudsakligen kommer att lokaliseras till Torsvik

Verksamhetsinventering – underlagsrapport inom
Stadsbyggnadsvision 2.0. De rödmarkerade verksamheterna kan ej kombineras med bostäder och bör
omlokaliseras.

både inom Jönköpings och Vaggeryds kommuner.
Ett gemensamt arbete mellan kommunerna pågår.
Sysselsättningen inom branscher som detaljhandel, privat och offentlig tjänst förväntas också
fortsätta växa vilket medför att behovet av ytterligare mark och lokaler kommer att öka med ca 50
ha. Dessa verksamheter behöver inte alltid enplans
byggnader utan kan byggas i flera våningar och
bör till stor del integreras bland bostäder alternativt
nära bostadsområden, dels för att upprätthålla en
viss service, dels för att få närhet mellan bostäder
och arbetsplatser. Men även för att skapa en trivsam
stadsmiljö, med en blandning av olika användningar och verksamheter, vilket ökar stadsdelens puls,
komplexitet och attraktivitet.
Sysselsättningen inom tillverkningsindustrin
har på senare år minskat och behovet av mark och
lokaler bedöms fortsätta att minska något. Staden
förändras kontinuerligt, industrier som byggdes för
länge sedan i stadens utkant ligger nu centralt och i
områden som mycket väl skulle kunna omvandlas
till bostäder eller annan verksamhet. Södra Munksjön är ett sådant exempel på omvandlingsområde.
Arbetet med Ramprogrammet inom Stadsbyggnadsvision 2.0 runt Södra Munksjön har i en underlagsrapport identifierat de verksamheter som p.g.a. programmets intentioner inte kan vara kvar i området.
Det är ca 85 ha som bör omlokaliseras till annan
plats inom kommunen.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Förutsättningar

Miljö, hälsa och risker
Vi ska undvika att bygga in problem för kommande
generationer i infrastruktur, byggnader och andra
projekt som är tänkta att fungera under lång tid.
Kommunens klimatanpassningsarbete uppmärksammar klimattrender som mer och intensivare
nederbörd, höga vattennivåer i sjöar och vattendrag,
fler oväder, återkommande värmeböljor, fler och
längre torrperioder. Dessa frågor ger nya förutsättningar för planering av kommande byggnation. Det
kan innebära att vissa områden ska undvikas eller
att exploateringen kräver särskilda grundläggningsåtgärder.
En riskinventering för naturolyckor (underlagsrapport 2) har genomförts av SGI som underlag till
utbyggnadsstrategin.
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel enligt miljöbalken. Avsikten är att
skydda människors hälsa, förebygga eller åtgärda
miljöproblem, och att genomföra EG-direktiv. Det
finns idag normer för utomhusluft, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Utbyggnadsstrategin
i Jönköpings kommun berörs framför allt av normer
för utomhusluft och normer för yt- och grundvatten.
Miljökvalitetsnormerna omfattar drygt ett tiotal
ämnen och det har fastställts en tidpunkt då de ska
vara uppfyllda. Om en miljökvalitetsnorm bedöms
bli svår att klara till den utsatta tidpunkten, eller om
den redan överträds, kan ett åtgärdsprogram behöva
upprättas.
Vattenmyndigheten beslutade år 2009 om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster.
Normerna handlar om kvaliteten på yt- och grundvatten samt kvantitet på grundvatten och målet är
att samtliga vattenförekomster ska uppnå en god
ekologisk och vattenkemisk status senast år 2015
och i en del fall 2021.
God ekologisk status för ytvatten innebär att
förhållandena i vattnet inte får uppvisa mer än små
avvikelser från vad som betraktas som naturliga förhållanden. God kemisk status för ytvatten innebär
att en vattenförekomst inte får ha högre halter av
förorenande ämnen än vad som gäller enligt EU:s
direktiv. De parametrar som ingår i kemisk status är
främst miljögifter dvs. tungmetaller, bekämpningsmedel och andra föroreningar.
För grundvatten gäller att det inte skall vara förorenat eller riskera förorenas av vissa listade ämnen.
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Uttaget skall inte vara högre än nybildningen av
grundvatten.
I planer och program i stadens utveckling,
innebär det att man måste beakta de parametrar som
ingår i respektive norm.
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Strategiska principer

Hållbart samhälle
Uppdraget är att ge förslag på en strategi för att
tillgodose det långsiktiga utbyggnadsbehovet och
samtidigt uppnå en hållbar utveckling. Varje kommun har unika förutsättningar och vi måste inom
vår kommun själva formulera hur vi anser att den
hållbara utbyggnaden ska se ut. Målsättningarna i
programmet för utbyggnadsstrategin tar utgångspunkt från Kommunprogrammet 2007-2010,
Ålborgsåtagandena och de Svenska Miljömålen.
Dessa dokument ställer krav på nytänkande och en
omställning inom den fysiska planeringen.
Jönköpings kommun har en mycket positiv
och stark utveckling. För att den utvecklingen ska
kunna fortsätta på ett hållbart sätt finns en del stora
frågor att lösa. En av de största uppgifterna är att
minska bilresandet i de centrala delarna. Det ökade
bilberoendet har gett negativa följdeffekter inom
många sektorer: mer trängsel och bilköer, sämre
luft, buller, större avstånd för den gående individen,
längre avstånd till service vilket ger ett ojämlikare
samhälle för den som inte kör bil. En spridd bebyggelse skapar ett stort bilberoende. Det hållbara
samhället måste bryta den trenden. Stadens struktur
ska anpassas mer till den mänskliga skalan utifrån
en individ som rör sig till fots i sin närmiljö istället
för att se stadsmiljön utifrån bilens skala och krav.
För att bryta den utvecklingen måste vi skapa en
stad som erbjuder invånarna möjlighet att välja bort
bilen i det vardagliga livet, där man ser att det är
praktiskt, trivsamt, hälsosamt och bekvämt att låta
bilen stå still.

När vi nu planerar för 150 000 invånare måste vi
planera så att vi minskar avstånden för vardagliga
aktiviteter för att kunna skapa en hållbar utveckling
i kommunen. Planerar vi utbyggnaden på rätt sätt
kan vi stärka områdenas lokala service och även
stärka kollektivtrafiken till en bättre service. Detta
gör vi genom att:

Förtäta inom tätortens gränser.

Bygg i stråk där kollektivtrafiken står i
fokus.

Nyexploatering i anslutning till tätortsbebyggelse.

Detta strategiska tänk skall genomsyra all fysisk
planering, både vid utbyggnad av nya stadsdelar
till mindre förändringar i tätorten. Det kan vara vid
omvandling av en lågt exploaterad tomt eller när
en byggnad rivs och ska ersättas. Det gäller då att
bedöma hur den aktuella tomten ligger i förhållande
till t.ex. centrum, service och kollektivtrafik så att
tomten utnyttjas på bästa sätt utifrån dessa hållbarhetsaspekter.
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Den blandade staden
En fungerande ort eller stadsdel ska ha en god
balans mellan bostäder, arbetsplatser och service.
Området ska också ha blandade bostadstyper och
upplåtelseformer. För att tillmötesgå människors
olika behov och önskemål är det betydelsefullt att
se till att det finns tillgång till en blandad bebyggelse i alla stadsdelar.
Vid förtätning och kompletterande byggnation finns det stora möjligheter att se till att den
befintliga miljön blir mer blandad och integrerad.
Områden som bedöms som alltför ensartade kan
göras mer komplexa. Tillkommande bebyggelse ska
berika staden och komplettera omgivande bebyggelse på ett tilltalande sätt. Det kan vara att bygga
den bostadstyp som området har brist på, eller att
bygga lokaler för verksamheter och arbetsplatser i
ett bostadsdominerat område.
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Vid nybyggnad av en ny stadsdel i stråk ska samma
principer gälla. Bebyggelsestrukturen ska vara så
flerfunktionell och komplex som möjligt. Fler verksamheter, arbetsplatser och service i ett bostadsområde och en jämnare sammansättning av bostadstyper ger en mer integrerad, jämställd, aktiv, trivsam,
trygg och levande stad och stadsdel.

Lokal service
Det är av stor betydelse att kommunens tätorter och
stadsdelar kan behålla sin lokala service och gärna
få underlag för ytterligare service. Affärer och serviceinrättningar av olika slag fungerar som lokala
mötesplatser och bidrar till den lokala identiteten.
Det är därför viktigt att fokusera på förtätning,
upprustning och vitalisering av centrummiljöer och
sträva efter att där koncentrera fler funktioner. Då
skapas utrymme för flera olika befolkningsgrupper
och ökad social mångfald, handel, service och kollektivtrafik vilket ökar stads- eller kommundelens
attraktivitet. Detta förhållningssätt är självklart i
stadscentrum men det är lika betydelsefullt i ett
stadsdels- eller kommundelscentrum.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare

Förutsättningar

God livsmiljö
Kommunens invånare ska ha goda förutsättningar
för en bra vardag; en vardag som känns trygg,
varierad och lustfylld. Detta gäller inte minst för
barn och äldre. Staden ska erbjuda goda bostäder i
en trygg miljö i en hållbar stadsstruktur. Grunderna
för goda livsvillkor och en god livskvalitet är valfrihet, trygghet och respekt. Planeringen måste därför
erbjuda en god mix av bostäder, alla med god fysisk
tillgänglighet. Närmiljön för invånarna är viktig.
Man ska skapa miljöer i staden som uppmuntrar till
att vistas utomhus i attraktiva miljöer. Torg och urbana miljöer skapas för det sociala livet och parker,
grönområden och tätortsnära skogar för avkoppling
och naturupplevelser.
Individens avstånd i staden blir kortare om man
vid planeringen utgår från den mänskliga skalan
och tänker på att mycket av vardagens kontakter
och rörelser ska kunna ske inom närområdet. Närhet till livsmedelsbutik och annan vardagsservice
har stor betydelse för jämställdhet och för barns,
äldres och rörelsehindrades möjlighet att nyttja och
nå samhällets service.

Attraktivitet
Ny bebyggelse och nya områden ska byggas på
platser som kan förväntas bli attraktiva. Faktorer
som kan tänkas vara särskilt viktiga är närhet till
sjöar, närhet till stadskärnan och närhet till större
rekreationsområden samt utsikt. Där har Vättern en
alldeles särskild attraktivitet. Men även andra platser som ligger högt i landskapet där man har långa
och fria siktlinjer har ett stort attraktionsvärde.

Alla människor ska kunna uppleva trygghet,
omsorg, delaktighet och gemenskap.
Att ge goda förutsättningar för detta är
kommunens ansvar. Mångfald och respekt
för människors behov ska vara vägledande i
all kommunal verksamhet.
Från kommunprogram 2007-2010
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Förutsättningar

Hållbara kommunikationer
Klimatfrågans stora tyngd och kommunens ansvar
för att minska växthusgaserna innebär att nya större
utbyggnadsområden endast ska ske inom områden
som har förutsättningar att få en mycket bra kollektivtrafik så att invånarna av egen vilja väljer att gå,
cykla eller åka kollektivt istället för att åka bil.
För att nå målet att minska biltrafiken i tätorten
behöver avstånden göras kortare. Den som cyklar
eller går till jobbet eller till bussen är beroende av
att ha nära till service som matbutik. Staden ska
byggas i en skala och struktur som har korta avstånd, man ska lätt nå arbetsplatser, skola, service,
fritidsaktiviteter och kollektivtrafik gåendes eller
med cykel. Även biltrafikens stora markbehov för
körytor och parkering, trängsel med bilköer, buller
och stadens luftkvalitet är argument för att minska
biltrafiken i staden.

Det ska finnas många och goda
kommunikationsmöjligheter till och från
Jönköping och en bra och välfungerande
kollektivtrafik i kommunen. Det förutsätter
bra järnvägsförbindelser till Jönköpings
centrum och ett väl utbyggt stomlinjenät
med bussar.
Från kommunprogram 2007-2010

Utdrag ur Ålborgsåtagandena
Punkt 6. Bättre framkomlighet och
mindre trafik
Vi kommer därför att arbeta för att:

Kollektivtrafik
Staden behöver en modern högkvalitativ kollektivtrafik koncentrerad till prioriterade överordnade
stråk i stadsmiljön. Längs dessa stråk ska det finnas
en hög koncentration av bostäder och arbetsplatser.
Den högkvalitativa kollektivtrafiken ska ha prioriterade körfält så att buss eller spårvagn inte behöver
trängas med bilar. Sträckningen ska vara gen för
att ge högsta framkomlighet och komfort för passagerarna. Kollektivtrafikstråket ska ges en central
lokalisering i bebyggelsen för att lätt kunna nås och
service i området ska samlokaliseras till hållplatser.
Jönköpings kommun har som mål att fördubbla antalet resor med kollektivtrafik/invånare (exkl. resor
till skola) till år 2020. Som delmål ska gälla minst
30 % ökning till år 2012.
Ett handlingsprogram för kollektivtrafiken har
tagits fram inom ramen för stadsbyggnadsvisionen.

1. minska behovet av privata motorfordon
och främja attraktiva alternativ som är
tillgängliga för alla.
2. öka andelen resor som sker med kollektivtrafik, till fots eller med cykel.
3. uppmuntra övergången till fordon med
låga utsläpp.
4. utveckla en integrerad och hållbar plan
för framkomlighet i staden.
5. minska transporternas konsekvenser för
miljön och folkhälsan.

Sektion på hur ett stråk ska utformas. Hög exploateringsgrad närmast kollektivtrafiklinjen.
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Kollektivtrafiksystem

2 Lokal- och förortsbussnät

Jönköpings kollektivtrafik är uppbyggt enligt följande struktur: citybusslinjenät, lokal- och förortsbussnät samt regionalt linjenät. I Handlingsprogram
för kollektivtrafik i Jönköpings kommun som tar
sikte på år 2030 beskrivs kollektivtrafiksystemet enligt samma struktur. I utbyggnadsstrategin utvecklas
dessa tankar enligt följande:

Kan jämföras med nuvarande stadsbussar som når
de flesta bostadsområden men som inte ger samma
höga service som citybusslinjerna. Linjerna har en
så hög turtäthet under hela veckan att det känns
bekvämt att åka buss både till arbetet och till fritidsaktiviteter. Även längs dessa linjer ska området
närmast hållplatserna utnyttjas på ett effektivt sätt
för bostäder, service och arbetsplatser. Här finns
också en del direktbussar som ger kortare restider.

1 Citybusslinjenät
Dessa linjer kallas också stomlinjer. Ett modernt
högkvalitativt kollektivtrafiksystem med bussar
som har egna körfält genom centrum och förbi
trånga passager så att dess framkomlighet inte hindras av bilköer. De har en hög framkomlighet och
hög komfort för passagerarna, 7-12 min turtäthet
och en pålitlig tidtabell. Det är nästa generations
stomlinjer och kan framöver kanske ersättas av
spårburen trafik. Den goda servicen och stora investeringskostnaden kräver ett stort befolkningsunderlag. Längs stråken ska det finnas en hög koncentration av bostäder och arbetsplatser. Vid nybyggnad
inom dess upptagningsområde ska exploateringen
vara hög och service ska samlokaliseras vid hållplatser.

3 Regionalt linjenät
Linjenät som förbinder större orter, även över
kommungränserna. Det är viktigt att effektiva och
attraktiva allmänna kommunikationer binder samman kommunens olika delar.

Föreslaget regionalt linjenät i Jönköpings kommun.
Källa: Handlingsprogram för kollektivtrafik i Jönköpings kommun.
Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Föreslaget lokal- och förortsnät år 2030.
Källa: Handlingsprogram för kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

60

Förutsättningar

Föreslaget citybusslinjenät, inkl spårväg på linje 1, år 2030.
Källa: Handlingsprogram för kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Bebyggelsestruktur
En viktig grundläggande faktor i denna utbyggnadsstrategi är att nya större utbyggnadsområden ska ha
tillgång till goda kollektiva kommunikationer med
en prioriterad kollektivtrafiklinje och bra förutsättningar att gå och cykla. Kollektivtrafiken ska byggas ut i ett tidigt skede när en ny stadsdel skapas.
Nu har 57 % av den Centrala tätortens befolkning
tillgång till stomlinjer, dvs. 600 meter fågelvägen
till en stomlinjesträckning. Om alla 15 000 nya
bostäder byggs inom nya stomlinjestråk kommer
68 % av befolkningen inom den centrala tätorten att
få tillgång till stomlinjetrafik. Om däremot alla nya
bostäder byggs utanför stomlinjenätet minskar den
totala siffran till 46 %.
Lokal- och förortslinjerna har stor betydelse för
att koppla samman övriga bostads- och arbetsplatsområden med citylinjerna. Med det svagare befolkningsunderlaget kan dessa linjer aldrig få samma
service med turtäthet som citylinjerna men servicen
kan hela tiden förbättras.
Tillgången till bra kollektivtrafik lokalt och
regionalt är en förutsättning för hållbara transporter.
De mindre orterna bör endast få en stor utbyggnad
om de har en mycket god tillgänglighet i det lokala
eller regionala kollektivtrafiknätet. Dessa orter
kommer att vara attraktiva att bosätta sig i, de har
småstadskaraktär med bra service och bra kommunikationer och några har järnväg till stadscentrum.
Bankeryd, Taberg, Tenhult är exempel på sådana
orter som kan övervägas för en större utbyggnad.
Det är viktigt att övriga orter har utbyggnadsmöjligheter som tillgodoser den lokala efterfrågan. Men orterna ska inte expandera stort om de
inte kan få en mycket hög kollektivtrafikstandard.
Detsamma gäller enstaka kompletteringsbebyggelse
på landsbygden, de ska tillgodose den lokala efterfrågan.

Schematisk bild på hur ett stråk ska utformas. Hög
exploataeringsgrad närmast kollektivtrafiklinjer.

Cykel
Endast en mindre andel av alla resor sker nu med
cykel. Kommunen har som mål att öka cyklandet
till och från centrum med 30 % till år 2015 jämfört
med 2010. För att förbättra cykelmöjligheterna är
det betydelsefullt att bygga ut ett huvudcykelnät.
Det finns ett behov av fler tvärförbindelser mellan
olika stadsdelar och fler sammanhängande stråk
genom centrum. Det finns vinster att göra både för
folkhälsan och den kommunala ekonomin.

Förutsättningar för cykelpendling
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Hushålla med resurser
Genom hushållning och energibesparande åtgärder finns stora vinster att göra både för miljön och
för ekonomin. Hushållning med naturresurser ska
prägla all planering.
Vid en förändring av orten/stadsmiljön ska
man utgå från stadsdelens och platsens karaktär,
identitet, stadsbild, kulturvärden, rekreations- och
naturvärden – faktorer som kan beskrivas som resurser som det ska hushållas med och beaktas på ett
professionellt sätt.
Hänsyn ska tas till den befintliga bebyggelsens
karaktär och kulturhistoriska innehåll. En kompletterande byggnation som görs på rätt sätt kan förhöja
dessa värden och ge platsen ett mervärde. Det måste
finnas en viss återhållsamhet innan grönområden tas
till exploatering. I staden finns stora och små grönytor som kan ha stor betydelse för de boende och
stadsdelens/ortens karaktär och identitet. Gröna ytor
som har stort värde för rekreation och stadsmiljön
ska inte exploateras. I strategin har en avvägning
gjorts och grönområden som har stor betydelse för
rekreation eller innehåller stora natur- eller kulturvärden föreslås inte för exploatering. I samband
med omvandling kan också nya grönområden/
parker skapas.

Åkermark
I kommunprogrammet har man tagit ställning för
att kommunen i möjligaste mån ska undvika att
exploatera produktiv åkermark. Även i miljöbalken
föreskrivs att jord- och skogsmark är av nationell
betydelse och att brukningsvärd jordbruksmark ska
hushållas med. För att spara på resursen åkermark
bör i första hand en gles bebyggelse undvikas
eftersom den förbrukar stora markarealer inte bara
för bebyggelsen utan även för vägar och annan
infrastruktur.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Hållbarhetsanalys

Hållbarhetskriterier

För att tydliggöra hur vi ska nå fram till ett hållbart
samhälle har vi i denna utredning gjort ett försök
att illustrera var det är hållbart att bygga bostäder
utifrån ett antal kriterier (se hållbarhetskriterier).
Dessa har sin utgångspunkt i KF:s antagna program
för arbetet. En modell för ”Hållbart boende” har
arbetats fram och resultatet visas i hållbarhetskartorna i detta uppslag. De varma färgerna visar var
det är mest hållbart att bo och rött visar på de allra
mest hållbara områdena. Modellen visar att det är
hållbarast i de centrala delarna i Jönköping - Huskvarna, men även kring de lokala centrumen finns
goda möjligheter för ett hållbart samhälle.
Hållbarhetsanalysen grundar sig på värderingar
där man tillåter sig att lägga större/mindre vikt på
olika kriterier. För att analysera konsekvenserna av
olika värderingar kan man ändra viktningen och
lägga till respektive ta bort kriterier. Analysen som
redovisas här utgår från utbyggnadsstrategins program med 11 målpunkter och viktningen har sedan
gjorts vid en workshop 2009 gemensamt av tjänstemän från alla berörda kommunala förvaltningar.
Hållbarhetsanalysen kan användas som ett
verktyg för att tydliggöra konsekvenserna av de val
kommunen kan göra för att uppnå ett hållbart byggande.
Analysen utgår från ett översiktligt perspektiv
där fokus har varit att analysera lokaliseringen av
större bostadsområden. Mindre kompletterande
bebyggelse kan också innnebära ett hållbart boende
i den mindre skalan.
Med samma kriterier och viktning har alla orterna i kommunen analyserats. Här kan man jämföra
kommunens orter med varandra men även jämföra
olika platser i samma ort.

Möjligheter
Närhet till:
+ Arbetsplatser (upp till 3 km, antal sysselsatta)
+ Busshållplats (upp till 1 km samt turtäthet)
+ Centrum/service (upp till 1 km samt innehåll)
+ Stomlinjer (upp till 800m)
+ Järnvägsstation (upp till 1.5 km)
+ Vattennära (upp till 400m)
+ Stadscentrum (Jönköping och
Huskvarna, upp till 5 km)
+ Rekreation (upp till 800m)
+ Nya prioriterade kollektivtrafikstråk (upp till 800m)
+ Ny centrum/service (upp till 1 km)
+ Utsikt
+ Inom tätortsgräns (SCB:s avgränsning)

Restriktioner
- Flygbuller (yttre och inre zon)
- Jordbruksmark
- Kulturmiljö
- Naturvårdsprogram (utifrån klassning)
- Skyddszon utmed större vägar och järnväg
- Rekreationsområden (friluftsliv)
- Vattenytor
- Götalandsbanans sträckningsalternativ

Hållbarhetskarta Centrala tätorten 2009
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Hållbarhetskarta - Bankeryd

Hållbarhetskarta - Kaxholmen

Hållbarhetskarta - Ölmstad

Hållbarhetskarta - Gränna

Hållbarhetskarta - Bottnaryd

Hållbarhetskarta - Skärstad

Figuren visar ett exempel på hur
metoden går till.
Viktningskvoten multipliceras med värdet
på kriteriet för att få fram hållbarhetsHållbarhetskarta - Lekeryd
kartan. Viktningen har arbetats fram av
tjänstemän från olika förvaltningar.
Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare

Hållbarhetskarta - Örserum
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Förutsättningar

Bruttokarta från 2008

-

Denna karta redovisar alla områden som har utretts för en exploatering och som uppfyller följande kriterier:
de har närhet till befintlig tätbebyggelsestruktur, de har inte större lutning än 1:8 och de ligger inom upptagningsområde för befintlig eller möjlig ny kollektivtrafiklinje.
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Förutsättningar

Vid en jämförelse mellan bruttokartan som var utgångspunkten vid arbetets början och detta planförslag
framgår följande skillnader. Områdenas numrering är hämtade från bruttokartan förutom de nytillkomna
områdena som redovisas i planförslaget. Mindre justeringar redovisas inte i denna lista.

Områden som har tillkommit:
Torsvik
Järnvägsgatan-Kruthusgatan (Maden)
Sotarevallen
Gräshagen-Haga

VB:302, V:323, V:321 förändrad till V:324
O:603
O:611
O:804

Nytt utredningsområde
A6-området

O:505, VB:501-503

Områden som har utgått:
(dessutom har några områden utgått eftersom de redan har bebyggts)
Sveahäll
Jönköping-Tokarp
Jönköping, Ljungarum
Norrahammar
Taberg-Porteshult
Månsarp
Barnarp
Torsvik
Huskvarna-Jöransberg
Huskvarna-Stensholm
Tenhult-Herrgården

B:202
B:302
B:401
B:304, B:308
B:313
B:320, del av B:318
O:405
V:320
B:610
B:607
B:704

Områden som har förändrats till att nu föreslås som ett strategiskt område.
Kortebo
Åsens gård
Ulvstorp
Hovslätt
Norrahammar
Norrahammars bruk
Månsarp
Torsvik
Barnarp-Ljungarum
Åkarp-Vissmålen
Huskvarna –Oset
Tenhult
Tenhult

B:101, B:104, B:105, V:102
B:204
VB:201-202 Ulvstorp
VB:202 Hedenstorp
B:301, O:301, O:302,
B:305, B:307
O:308
B:314, B:319
V:309-311
B:404-406, O:404
VB504-505
O:601-602
B:701-702, B:707
V:701-702
Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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