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Förord

Ann-Mari Nilsson
Kommunalråd (C)

Elin Lagerqvist
Kommunalråd (S)

Kommunfullmäktige har nu antagit denna utbygg-
nadsstrategi som en fördjupad översiktsplan. Den 
ska fungera som ett strategiskt verktyg för att styra 
bebyggelseutvecklingen mot en långsiktigt håll-
bar samhällsutveckling. Strategin är kommunens 
vägledande dokument inför beslut om utbyggnad av 
bostäder och verksamheter.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare har som 
utgångspunkt att kommunen ska kunna växa med 
ytterligare 25 000 invånare. Det är inte möjligt 
att förutspå framtiden och göra en prognos eller 
fullständig planering för 30-40 år framåt. Det gäller 
istället att lägga fast vissa strategiskt viktiga struk-
turer som ska vara bärande. Var tid har sina trender, 
men huvudstrukturen och den övergripande inrikt-
ningen måste kunna gälla över en lång period. 

Det krävs ett målinriktat arbete för att göra vårt 
samhälle mer hållbart, både socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt. Utbyggnadsstrategin ska kunna 
användas för att prioritera mellan olika utbyggnads-

projekt och att styra lokalisering av olika markan-
vändningar som bostäder, verksamheter, handel,
skolor, idrottsanläggningar m.m. i en hållbar 
utveckling. Den ska användas vid val av lämplig 
exploateringsgrad och vara ett underlag för kom-
munens markberedskap. Utbyggnadsstrategin ska 
också vara ett underlag för andra utredningar och 
större infrastruktursatsningar.

Utbyggnadsstrategin har varit tillgänglig för 
synpunkter hos allmänheten och myndigheter vid 
två tillfällen, dels vid samrådet och dels vid utställ-
ningen. Det glädjer oss att det under framtagandet 
av strategin varit ett brett engagemang från kom-
muninvånarna. 

Efter att kommunfullmäktige har antagit 
utbyggnadsstrategin har vi ett stort gemensamt 
ansvar att se till att utbyggnadsstrategins intentioner 
blir styrande och förs vidare vid kommande plane-
ring, planläggning och tillståndsgivning.
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Inledning
Denna utbyggnadsstrategi syftar till att föreslå en 
utbyggnad för bostäder och verksamheter i Jönkö-
pings kommun om kommunen växer från 127 000 
till 150 000 invånare. Bostadsbehovet är då 15 000 
nya bostäder och mark för verksamheter som mot-
svarar 10 000 nya arbetstillfällen. 

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare är en 
fördjupad översiktsplan som behandlar utbyggnad 
av bostäder och verksamheter. Utbyggnadsstrategin 
ska tillämpas parallellt med den kommunomfat-
tande översiktsplanen, ÖP 2002. Den koncentreras 
till frågor om var och hur vi ska bygga bostäder 
och verksamheter och ersätter den kommunomfat-
tande översiktsplanen i denna del. I de frågor som 
utbyggnadsstrategin inte behandlar är ÖP 2002 fort-
farande gällande. Det gäller framförallt hur övriga 
allmänna intressen ska beaktas. 2010-08-28 aktuali-
tetsprövade kommunfullmäktige gällande översikts-
plan och bedömde att den fortfarande är aktuell.  

En viktig målsättning i utbyggnadsstrategin är 
att vi ska bygga med en högre exploateringsgrad än 
vad vi har gjort under senare år. Det ger god mark-
hushållning och innebär också det mest ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbara. En tätare bebyg-
gelsestruktur har också en avgörande betydelse 
för att kollektivtrafi ken ska kunna få en så hög 
standard att den uppfattas som tillräckligt attraktiv 
för att man ska avstå från bilen. För att detta ska 
vara möjligt måste ny bebyggelse organiseras så att 
den ligger nära befi ntliga starka kollektivtrafi kstråk 
eller att man bygger upp nya starka stråk, så att nya 
bostäder har närhet till en kollektivtrafi klinje av hög 
standard. En tätare bebyggelse ger kortare avstånd. 
Det ger också förutsättningar för tätortsbefolkning-
en att ha gång- och cykelavstånd till arbete, service 
och fritidsaktiviteter. 
Vi har en demografi sk förändring att förvänta oss
med fl er äldre personer vilket innebär att allt fl er 
människor kommer att behöva en bekvämare 
närmiljö med närhet i vardagsmiljön så att man på 
egen hand kan sköta sina inköp och ta sig till olika 
aktiviteter utan bil.

Med anledning av de synpunkter som framkommit
under samrådet och utställningen samt utförda 
trafi kanalyser och konsekvensbedömningar har ett 
förslag till utbyggnad tagits fram. Planförslagets 
viktigaste strategi är att förtäta och omvandla i 
befi ntlig bebyggelsestruktur med 10 000 bostäder. 
Södra Munksjöområdet är det mest betydelsefulla 
omvandlingsområdet med de bästa förutsättning-
arna att bygga för en god hållbar utveckling. För-
slaget innehåller dessutom nyexploateringsområden 
i stads- och kommundelar för att tillgodose den typ
av bostäder som inte kan åstadkommas genom för-
tätning och omvandling inom befi ntlig bebyggelse-
struktur och för att stärka och komplettera stads- 
och kommundelarna. 

Eftersom A6-området identifi erats som ett i fl era 
avseenden hållbart alternativ för nyexploatering 
föreslås att det utreds vidare i en fördjupad över-
siktsplan. Ambitionen är att utveckla en ny hållbar 
stadsdel där kollektivtrafi k, gång- och cykel är 
norm och som beaktar områdets speciella karaktär, 
särskilt dess natur- och rekreationsvärden.

Utbyggnadsstrategin har genomgått både sam-
råd och utställning. Vid samrådet 2009 inkom 83 
yttranden som fi nns redovisade och kommenterade 
i samrådsredogörelsen och därefter tog tekniska 
utskottet beslut om fortsatt arbete. Under våren 
2011 var planförslaget utställt och 49 yttranden 
inkom. Dessa fi nns redovisade och kommenterade i 
utställningsutlåtandet. De visar på en stor förståelse 
för planförslaget och många yttranden instämmer 
i utbyggnadsstrategins intentioner om en hållbar 
bebyggelseutveckling. I utställningsutlåtandet 
redovisas att endast små förändringar har gjorts av 
planförslaget inför antagandet.

 På sidorna 7-13 återfi nns utbyggnadsstrategins 
rekommendationer med tillhörande motiveringar. 
De ska vara grundläggande utgångspunkter för 
kommande avvägningar. På sidan 42 fi nns en plan 
för hur detta ska genomföras.
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Hållbart byggande i 
Jönköpings kommun

Kommunprogram 2007-2010 som är antaget av 
kommunfullmäktige har angett de grundläggande 
utgångspunkterna för arbetet med denna utbygg-
nadsstrategi. Det inleds med att Jönköping ska vara 
en kommun med hållbar utveckling där invånarna 
är delaktiga och bidrar till en god livsmiljö. Vi-
dare sägs att Jönköping ska vara en kommun med 
en långsiktig, social, ekonomisk och miljömässig 
hållbar utveckling, en utveckling som tillfredsstäl-
ler dagens behov utan att äventyra morgondagens. 
Andra styrande dokument som också sätter upp 
målsättningar för att nå hållbar utveckling är t.ex.:

• Pågående arbete med Stadsbyggnadsvision 2.0 
• Program för hållbar utveckling–miljö, 2011-

2020, antaget 2010-12-16
• Förutsättningar och riktlinjer för anpassning till 

klimatförändringar antaget 2009-05-28
• Cykelplan för Jönköpings kommun antagen 

2008-03-27
• Handlingsprogram för kollektivtrafi k i Jönkö-

pings kommun, antagen 2011-01-27

Utbyggnadsstrategin är ett av verktygen som kan 
bidra till det hållbara samhället. Strategin redovisar 
den utbyggnadsstruktur som kommunen bedömer 
bäst kan uppfylla de hållbarhetskriterier som satts 
upp.

Strategi 

Utbyggnadsstrategin har som målsättning att kom-
munen ska kunna växa till 150 000 invånare på ett 
hållbart sätt. Genomförda analyser visar att det mest 
hållbara är att tätorterna växer genom förtätning 
och omvandling inom städernas och tätorternas 
gränser på redan exploaterad mark för att på så sätt 
skapa en sammanhållen bebyggelsestruktur. Stra-
tegin föreslår också att en ökad exploateringsgrad 
ska eftersträvas vid all nyexploatering för att få en 
bebyggelsestruktur med korta avstånd och för att 
uppnå en ökad markhushållning. En tät bebyggel-
sestruktur ökar förutsättningarna för goda kommu-
nikationsmöjligheter med kollektivtrafi k, gång och 
cykel, vilket medför att behovet av bilresande kan 
minska. Ett avstånd på 400 meter från ett kollektiv-
trafi kstråk bedöms ge en mycket bra tillgänglighet 
och därför ska en hög exploateringsgrad eftersträ-
vas inom detta område. Mellan 400-600 meter be-
döms också vara ett rimligt gångavstånd för att åka 
kollektivt, men här kan exploateringsgraden vara 
något lägre än i det förra fallet. För att tillgodose 
invånarnas olika bostadsbehov och önskemål samt 
ge alla kommunens delar och tätorter möjlighet att 
utvecklas är det också viktigt att det fi nns mark för 
nyexploatering och kompletterande bebyggelse. 
Nya områden ska ligga i direkt anslutning till be-
fi ntlig tätortsbebyggelse.

Planförslag – strategi

Apeln 44, Stadsbyggnadspriset 2007Huskvarna vårdcentrum, Stadsbyggnadspriset 2005
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 Förtätningsområden
 Defi nition: Mindre obebyggda områden som 
 kan tas i anspråk för bebyggelse. Områdena
 ska ligga inom eller intill befi ntliga strukturer, 
 som t.ex. gator, kollektivtrafi klinjer, gång- och 
 cykelbanor, vatten- och avloppsledningar m.m. 
 Den nya bebyggelsen kan innehålla bostäder, 
 service och/eller verksamheter som inte är 
 störande för närliggande bostäder. 

 Omvandlingsområden
 Defi nition: Områden inom tätortens gränser 
 som redan är ianspråktagna för bebyggelse 
 verksamheter, eller annan användning och där 
 marken istället föreslås för nya användnings-
 sätt. Både förtätning och omvandling kan 
 utföras genom kompletterande byggnation 
 inom lågutnyttjade ytor eller genom till- och 
 påbyggnad.

 Rekommendationer

• I förtätnings- och omvandlingsområden ska 
det normalt eftersträvas en hög exploatering 
om det kan ske med hänsyn till platsens 
karaktär och stadsbild.

• En hög exploateringsgrad ska eftersträvas 
inom förtätnings- och omvandlingsområden 
som ligger längs med kollektivtrafi kstråk. 
Områden som ligger i närheten av en hög-
kvalitativ kollektivtrafi klinje, centrumfunk-
tion eller en större arbetsplats ska ges en 
särskilt hög exploatering. 

• Platser som särskilt lämpar sig för ny eller 
utökad kommersiell eller offentlig service 
ska reserveras för sådan. Det kan vara platser 
som ligger nära befi ntliga servicefunktioner 
eller goda kollektivtrafi klägen t.ex. omstig-
ningshållplats, järnvägsstation eller stads-
delstorg. 

• Gröna ytor som har stort värde för rekreation 
eller stadsmiljön ska inte exploateras.

• Om en förtätning görs inom en stadsdel/
kommundel som har en mycket ensartad 
upplåtelseform eller hustyp så ska den typ

  av upplåtelseform och hustyp som det fi nns brist
  på i området prioriteras. Detta för att tillmötesgå 
  olika människors behov av olika typer av bostäder 
  inom varje stadsdel.

Motivering
Planförslaget uppskattas ge möjlighet till 10 000 
nya bostäder som förtätnings- och omvandlingspro-
jekt inom kommunens tätorter. En stor del av den 
tillkommande bebyggelsen i Jönköping planeras i 
det centrala förnyelseområdet kring Södra Munk-
sjön med 6 000 bostäder. Där fi nns också möjlighe-
ter för 6 000 nya arbetsplatser. Det fi nns en bedöm-
ning att andelen tjänsteföretag kommer att öka i 
kommunen. Förtätnings- och omvandlingsobjekt 
kan med fördel även användas för tjänsteföretag 
eller offentlig och kommersiell service.  De allra 
fl esta företag kan mycket väl integreras i stadsmil-
jön bland bostäder. Både befi ntliga men framför allt 
nya bebyggelsemiljöer mår mycket bra av en sådan 
blandning som bidrar till fullvärdigare miljöer.

En tätare bebyggelse ger kortare avstånd. Det 
ger förutsättningar för tätortsbefolkningen att ha 
gång- och cykelavstånd till kommersiell och offent-
lig service, kollektivtrafi k, arbetsplatser, rekrea-
tionsområden m.m. Som en följd av detta minskar 
behovet av vardagliga bilresor, och vi får färre 
bilrörelser i tätorten. En förtätad bebyggelsestruktur 
förstärker befolkningsunderlaget för den service 
som fi nns och kan också skapa förutsättningar för 
utökad service. Bättre utnyttjande av redan befi ntlig 
infrastruktur som gator och ledningar är ytterligare 
ett plusvärde. 

En hög exploatering ska ske på de platser som är 
riktigt nära en centrumfunktion eller kollektivtrafi k-
linje. Lågt exploaterade områden inom centrumom-
råden eller utmed ett högvärdigt kollektivtrafi kstråk 
bör omvandlas till ett mer effektivt utnyttjande och 
till en högre exploateringsgrad. Förutom att det 
ger en god service till de nya bostäderna ger det 
också en mer stadsmässig karaktär åt platsen. En 
hög exploatering lyfter fram platsens betydelse som 
service- och mötesplats och stadsdels/kommundels-
centrum. På ett större avstånd kan exploateringsgra-
den vara något lägre. 

Principen med en tätare bebyggelsestruktur på 
platser där det fi nns någon form av service gäller 
såväl stadscentrum som mindre tätorter och stads-

Förtätning/omvandling
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delar. Närhet till service höjer attraktiviteten för in-
tilliggande bostäder och det gäller att utnyttja dessa 
förtätnings-/omvandlingsmöjligheter på bästa sätt. 
Vid en komplettering i befi ntlig miljö ska man utgå 
ifrån stadsdelens och platsens karaktär, identitet, 
stadsbild, kulturvärden, rekreations- och naturvär-
den. Hänsyn ska tas till den befi ntliga bebyggel-
sens karaktär och kulturhistoriska innehåll. Om en 
nybyggnation görs på rätt sätt i en känslig miljö kan 
den ge ett stort mervärde för platsen.

De som bor inom en zon på 400 meter från 
en stark kollektivtrafi klinje har en så pass god 
kollektivtrafi kservice att den många gånger kan 
konkurrera med bilens bekvämlighet. Därför ska all 
nybyggnation inom 400 meters zonen ges en hög 
exploatering. Även ett avstånd på upp till 600 meter 
kan bedömas som en relativt bra tillgänglighet, 
och därför ska en förhållandevis hög exploatering 
eftersträvas även där. 

ningar att både gå, cykla och resa kollektivt för de 
vardagliga resorna. På så vis begränsas koldioxid-
utsläppen vilket medverkar till minskad klimatpå-
verkan. 

De grönytor som har stor betydelse för rekrea-
tion och stadsmiljö ska bevaras och utvecklas och 
anpassas till den förändring som sker med en tätare 
stadsbebyggelse och fl er människor som har om-
rådet som sitt närområde. Grönområden är hälso-
främjande för invånarna eftersom de har betydelse 
för rekreation, lek, naturupplevelser och erbjuder 
sol- och skuggplatser. De skapar struktur och orien-
terbarhet i bebyggelsemiljön samt ger klimatför-
bättringar i form av syresättning, vinddämpning och 
dagvattenutjämning. Det är därför betydelsefullt att 
bevara viktiga grönområden från exploatering. Det 
nu framlagda planförslaget föreslår ingen exploa-
tering av grönytor som tydligt har stora natur- och 
rekreationsvärden.  Varje yta i staden ska ha en 
medveten användning och i en föränderlig stadsmil-
jö fi nns det många ytor med ett lågt utnyttjande som 
kan användas på ett bättre sätt. Det kan vara möjligt 
att både förtäta/omvandla staden och bevara eller 
nyskapa viktiga grönområden och öppna platser ge-
nom att den nya bebyggelsen byggs i fl era våningar 
och utan stora markparkeringar.

Särskilt inom mindre tätorter och stadsdelar ger 
en förtätning eller omvandling möjlighet till att 
komplettera med den typ av bebyggelse som det 
fi nns brist på inom stadsdelen/orten (bostadstyp, 
upplåtelseform, byggnaders användning för bo-
städer, verksamheter, arbetsplatser, service osv.). 
Flera av dessa stadsdelar/orter har kanske inte fått 
något tillskott av nya bostäder eller verksamheter 
på många år, och en komplettering kan därför vara 
mycket positivt för orten/stadsdelen.

Närhet till kollektivtrafi k kan upplevas olika 
beroende på vilken plats resenären utgår ifrån. I 
mer perifera delar och i mindre orter kan ett längre 
gångavstånd i allmänhet accepteras. Även vid 
längre resor med kollektivtrafi k har resenärerna en 
större acceptans till längre avstånd från kollektiv-
trafi klinjen.

Det kan fi nnas problem med att förtäta i en 
stadsmiljö som redan är belastad med mycket 
biltrafi k eftersom biltrafi ken är störande både vad 
gäller buller, försämrad luftkvalitet och trängsel. 
Utbyggnadsstrategin har ett långsiktigt perspektiv 
och ny bebyggelse i en växande kommun måste 
organiseras på ett sådant sätt att behovet av att resa 
med bil minskar, både vad gäller antalet resor per 
invånare och resornas längd. Det är avgörande för 
utvecklingen att merparten av de nya bostäderna 
byggs inom områden där man har goda förutsätt- Högskolan i Jönköping, Stadsbyggnadspriset 1997
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Nyexploateringsområden 

 Defi nition: Nyexploateringsområden defi nieras 
 som hittills obebyggda markområden som tas i 
 anspråk för en tätortsexpansion. Områdena ska 
 ligga i anslutning till befi ntlig bebyggelsestruktur.

 Rekommendationer

• Ett större nyexploateringsområde ska ha förut-
sättningar för en högkvalitativ kollektivtrafi k-
linje. Mindre områden ska ha närhet till en 
befi ntlig eller planerad kollektivtrafi klinje.

• Inom ett större nyexploateringsområde ska det 
fi nnas en blandning av olika användningar. Det 
ska vara en bra balans mellan arbete, bostäder 
och service för att skapa en fullvärdig bebyggel-
semiljö. En ny stadsdel ska dessutom innehålla 
särskilda verksamhetsområden för att skapa en 
hållbar bebyggelsestruktur med närhet mellan 
arbetsplatser och bostäder.

• Mindre kompletterande bebyggelseområden ska
ha god kontakt till befi ntlig tätortsbebyggelse och
närhet till befi ntlig kollektivtrafi k eller förutsätt-
ningar för en ny eller förlängd kollektivtrafi klinje.

• Stadsutbredning ska begränsas genom lämplig 
bebyggelsetäthet.

• Det är särskilt viktigt med en hög exploatering 
på de platser som ligger riktigt nära en centrum-
funktion, en större arbetsplats eller en kollektiv-
trafi klinje. På längre avstånd kan exploaterings-
graden successivt bli lägre.

• Utbyggnaden ska främja den kompletta bebyg-
gelsemiljön, för att ge förutsättningar för en god 
livskvalitet. Det innebär bland annat tillgång till 
offentlig och kommersiell service, grönområden 
och ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät. 
Områdets karaktär och stads/landskapsbild och 
natur- och kulturmiljövärden ska tas tillvara.

• Utbyggnadsmöjligheter ska fi nnas i alla kommun-
delar och för att tillmötesgå olika människors 
behov av olika typer av bostäder. Om stads-
delen/tätorten har en brist på en viss bostadstyp 
eller upplåtelsefom ska en nybyggnation kom-
plettera med den sorten.

• I de mindre tätorterna ska det fi nnas möjlighet 
till kompletterande bebyggelse som svarar mot 
den lokala efterfrågan.

Motivering
Kommunens utbyggnadsbehov kan inte bara till-
godoses genom förtätning och omvandling. Nya 
exploateringsområden behöver också öppnas för att 
tillgodose alla bostadstyper och för att stärka befi nt-
liga tätorter och stadsdelar. 

En del exploateringsområden är så stora att 
det också fi nns behov av service i form av skola, 
förskola, grönområden och välplanerade cykelvägar 
och kanske till och med ett centrum för offentlig 
och kommersiell service. En stadsdel blir mer kom-
plex, livfull och intressant om det dessutom fi nns 
arbetsplatser integrerade bland bostäderna.  Det 
bidrar till en mångfunktionell stadsdel och ger liv 
och rörelse till området. Tjänste- och serviceföretag 
kan mycket väl integreras bland bostäder. Även vid 
nybyggnad av ett nytt område är det betydelsefullt 
att hålla en relativt hög exploateringsgrad, dels för 
att invånarna ska få korta avstånd till service, dels 
för att skapa ett tillräckligt stort befolkningsunder-
lag för t.ex. matbutik och kollektivtrafi k.  En sådan 
struktur är samtidigt mark- och resursbesparande.

Enligt beräkningar inom utbyggnadsstrategin 
kommer 5 000 av de totalt 15 000 nya bostäderna 
att lokaliseras till nyexploateringsområden. Det 
innebär att planförslaget har en viss överkapaci-
tet. Alla nyexploateringsområden som redovisas i 
planförslaget bedöms på denna strukturella plane-
ringsnivå vara lämpliga för tätorternas expansion. 
Utbyggnadsstrategin avstår från att prioritera bland 
dessa områden och föreslår istället att det sker i det 
årliga arbetet med det kommunala bostadsförsörj-
ningsprogrammet (KBFP) med utgångspunkten att 
totalt sett skapa bästa hållbara utbyggnad. 

Även om det kan tyckas att det fi nns gott om 
mark att bygga på föreslår utbyggnadsstrategin 
en högre exploatering än vad som har skett under 
senare år eftersom det är mer markbesparande och 
ger korta avstånd till målpunkter. Det gäller såväl i 
innerstaden som i ytterområden.

En ny stadsdel ska vara långsiktigt hållbar. 
Viktigt är att bebyggelsen organiseras utifrån ett 
kollektivtrafi kstråk där alla bostäder nås inom en 
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zon på 400 meter som i vissa delar kan sträckas ut 
till 600 meter. Det ska fi nnas bostäder med olika 
bostadstyper och upplåtelseformer. 

Strukturen ska byggas upp kring det centrala 
stråket som ges en hög exploateringstäthet för att ge 
ett bra befolkningsunderlag för kollektivtrafi k med 
hög kvalitet samt andra angelägna servicefunktio-
ner. Stadsdelen ska byggas med utgångspunkt från 
att gång- och cykelförbindelser och kollektivtra-
fi k ska få en bra struktur. Områdets närmiljö ska 
anpassas till att invånarna i första hand rör sig till 
fots och med cykel. Biltrafi ken prioriteras ner så 
att den inte tar alltför stort utrymme och den ska 
inte tillåtas bli styrande för områdets utformning 
eller människors rörelser i stadsdelen. Bebyggelsen 
ska vara varierad med en högre exploateringsgrad 
centralt i stråket och en lägre exploatering på ett 
större avstånd. Verksamheter och arbetsplatser ska 
integreras i bostadsbebyggelsen. En stor och snabb 
utbyggnad av en hel stadsdel kan ge sociala påfrest-
ningar i jämförelse med en spridd kompletterande 
bebyggelse inom befi ntlig tätort. För att motverka 
sociala svårigheter måste ett stort engagemang läg-
gas vid utformningen av bebyggelsen. Strukturen 
ska vara identitets- och karaktärsskapande, området 
ska ge möjlighet till god livskvalitet med bl.a. grön-
områden, och innehålla en blandning av bostads-
typer och upplåtelseformer.

Enligt plankartan fi nns det i kommunens alla 
tätorter möjlighet till kompletterande bebyggelse, 
både i form av förtätnings- och omvandlingspro-
jekt men även mindre nyexploateringsområden. 
En kompletterande bostadsbyggnation efterfrågas 
i många kommun- och stadsdelar. Av tradition 
byggs där mestadels villor med äganderätt och både 
hyresrätter och bostadsrätter är underrepresenterade 
i de mindre orterna. Nybyggnad ger tillfälle till att 
komplettera med den bostadstyp eller upplåtelse-
form som det råder brist på i närområdet och ny 
kompletterande bebyggelse kan skapa ett mervärde 
för området.

En komplettering av lägenheter kan ge ett 
tillskott till orten och en större valfrihet för in-
dividen som redan är etablerad på orten och vill 
bo kvar även när bostadsbehovet förändras. En 
nybyggnation ger möjlighet till lokala fl yttkedjor. 
Även i orterna utanför den centrala tätorten bör 
man eftersträva en högre exploateringsgrad än vad 

som har varit vanligt under de senaste decennierna. 
Trots detta och på grund av de lokala önskemålen 
så kommer exploateringsgraden totalt sett att vara 
lägre i småorterna än i den centrala tätorten vilket 
innebär att markåtgången per bostad blir större. Av 
olika skäl är det svårigheter att få till en byggnation 
i de mindre tätorterna men det är ändå angeläget 
att sådana byggnationer påbörjas. Det kan kanske 
lösas via de kommunala bostadsbolagen, att ha fl er 
små detaljplaner i beredskap eller att ställa särskilda 
villkor till byggherrar vid marktilldelning. 

De mindre orterna omges i allmänhet av jord-
bruksmark vilket ger ett öppet landskap som ofta 
upplevs mycket positivt. Närhet till djur och skötsel 
av jordbruksmark kan emellertid komma att ställa 
krav på skyddszoner vilket är ett problem ur mark-
hushållningssynpunkt. 

Exempel på olika bebyggelseformer



Planförslag – strategi

12 Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare

 Utredningsområde A6
 
  Defi nition: Område som ska genomgå en om-
  fattande utredning innan det kan föreslås för 
  byggnation. En fördjupad översiktsplan ska tas 
  fram för A6-området för att klarlägga alla in-
  tressen och värden som fi nns inom området. Om
  en byggnation blir aktuell gäller samma rekom-
  mendationer som för nyexploateringsområden. 

 Rekommendationer

• Se nyexploateringsområden

Verksamhetsområden 

 Defi nition: Områden för verksamheter med så stor 
 omgivningspåverkan att de inte är lämpliga att 
 integreras med bostäder med hänsyn till använd-
 ningssätt, storlek, utformning eller trafi kalstring. 
 Dessa områden är ofta ytkrävande och har ett stort 
 behov av närliggande och goda kommunikations-
 möjligheter.

 Rekommendationer

• Verksamhetsområden ska byggas upp kring 
hållbara transportsystem och den starka utveck-
lingen av logistikföretag medför att tillgång till 
järnvägsspår och det övergripande vägnätet är 
mycket betydelsefullt. 

• Personal- och besöksintensiva verksamhetsom-
råden ska förläggas där kollektivtrafi kförsörj-
ningen är eller kan bli god.

• Verksamheter ska byggas på ett markhushål-
lande sätt för att motverka en alltför stor utbred-
ning som ger sämre interna kommunikationer 
och stor markåtgång.

Motivering
Kommunen behöver ha en ständig markberedskap 
för att kunna ta emot nya etableringar av företag. 
För att kommunen ska kunna växa är det viktigt att 
tillgodose näringslivets behov.

 I planförslaget föreslås en utökning av de 
befi ntliga verksamhetsområdena vid Torsvik och 
Hedenstorp, vilka är lämpliga för ytkrävande verk-
samheter, industrier och logistik och som inte kan 
kombineras med bostäder i tätorterna. Torsvik med 
sitt läge intill E4:an och närhet till Vaggerydsbanan 
har goda förutsättningar för företag med mycket 
transporter på väg och järnväg. En utveckling av 
Torsviks verksamhetsområde pågår tillsammans 
med Vaggeryds kommun, LogPoint South Sweden. 
Hedenstorp ligger närmare Jönköping och har när-
het till både riksväg 40, väg 26/47, 195  och Jön-
köpings fl ygplats. Hedenstorp har goda förutsätt-
ningar för företag som har behov av närhet till sina 
kunder och kan därför passa för omlokalisering av 
bl.a. fl era av de företag som idag fi nns i omvand-
lingsområdet kring Södra Munksjön. 

I de mindre orterna i kommunen fi nns också i den 
gällande översiktsplanen redovisade markområden 
för verksamhetsutbyggnad. Svårigheter att hitta 
lämpliga verksamhetsområden har dock visat sig 
i arbetet med de översiktliga planprogrammen för 
Kaxholmen och Bankeryd.

En hållbar bebyggelsestruktur kräver att en stor 
del av resandet till och från arbetet ska kunna ske 
med gång, cykel eller kollektivt. Även inom verk-
samhetsområden är det därför betydelsefullt att strä-
va efter en viss täthet i bebyggelsen för att stödja 
de hållbara kommunikationerna. Av tradition fi nns 
det många verksamhetslokaler som är i ett plan och 
tomterna har stora ytor för upplag och parkering. 
För att bygga markbesparande bör man allt oftare 
överväga exploatering med högre byggnader och 
även att om möjligt begränsa tomtytorna.
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Strategiska områden 

 Defi nition: Områden som på längre sikt eller vid 
 ändrade utbyggnadsbehov kan bli intressanta för 
 tätortsutbyggnad, bostäder eller verksamheter. 
 Områdenas läge nära befi ntliga tätorter gör att det 
 råder ett stort efterfrågetryck från exploatörer och 
 enskilda att kunna ändra markanvändningen men 
 en sådan är i allmänhet inte lämplig för närvarande.

 Rekommendationer

• Inom områdena tillåts endast pågående mark-
användning till dess kommunen i översiktsplan, 
detaljplan eller vid lokaliseringsprövning visat  
att annan markanvändning är lämplig. 

• Områdenas framtida utnyttjandemöjligheter ska 
beaktas vid planläggning av angränsande 
områden.

• Kommunägda områden ska behållas i 
kommunal ägo.

Motivering
I planförslaget redovisas ett antal strategiska om-
råden, för bostäder och/eller verksamheter. Det är 
områden som bedöms kunna bli intressanta för en 
exploatering någon gång i framtiden och därför be-
höver ha ett skydd som reservmark för att förhindra 
att de tas i anspråk på ett oplanerat sätt. Områdenas 
läge nära befi ntliga tätorter/verksamhetsområden 
gör att det fi nns ett tryck på att genomföra mindre 
exploateringar. Endast pågående markanvändning 
bör tillåtas för att kunna bibehålla områdena för 
framtida långsiktiga expansionsbehov.

De strategiska områdena har diskuterats/utretts 
för en viss verksamhet men på grund av att viktiga 
förutsättningar fortfarande är osäkra är det inte möj-
ligt att ta ställning till områdenas framtida mark-
användning. Sådana områden kan åter snabbt bli 
aktuella för en exploatering om förutsättningarna 
blir klarlagda. Beslut om järnvägsutbyggnad, fl ytt-
ning av störande verksamhet eller beslut om stora 
investeringar är exempel på sådana betydelsefulla 
förutsättningar.

Det är viktigt att kommunen har en beredskap 
för att kunna växa bortom 150 000 invånare. Därför 
ska kommunen ha en markberedskap för områden 

som på längre sikt kan bli betydelsefulla för tät-
ortsutbyggnad eller en viss verksamhet. Ett antal 
områden har utretts och redovisas i planförslaget 
som strategiska områden eftersom de bedöms ha 
goda förutsättningar för en framtida tätortsexpan-
sion, men av olika skäl valts bort i det nu framlagda 
planförslaget.

För att kunna hålla en god markberedskap är det 
viktigt att den kommunägda marken inom dessa 
strategiska områden behålls i kommunens ägo.

Planförslagets markåtgång

Strategins utbyggnadsplaner för bostäder, exklusive 
utredningsområdet A6, fi nns fördelade på totalt 
750 hektar mark. För verksamhetsutbyggnad inom 
kommunen redovisas 950 hektar mark. I program-
met som inledde arbetet med utbyggnadsstrategin 
redovisades en markåtgång på 200 hektar i det 
fall bebyggelsestrukturen gavs samma täthet som 
på Söder eller Liljeholmen. En bebyggelsetäthet 
liknande den på Lerhagen skulle kräva 1500 hektar 
mark. För verksamheter beräknades i programske-
det, med erfarenhet av de senaste decenniernas mark-
åtgång, 500 hektar vara tillräckligt.   

För nyexploateringsområden är markåtgången 
beräknad till 395 hektar, ungefär 225 hektar av dem 
är i nuläget någon form av jordbruksmark. 
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 Plankartan föreslår nyexploateringsområden för
 bostäder (B), verksamheter (V), verksamheter och/
 eller bostäder (VB), förtätningsområden (F), om-
 vandlingsområden (O) samt ett utredningsområde 
 A6. Förutom dessa områden redovisar plankartan 
 även strategiska områden som kan bli aktuella för 
 en framtida byggnation på mycket lång sikt eller 
 om områdets förutsättningar förändras. Förtätnings-
 områdena inom Centrala tätorten beskrivs inte på
 följande sidor. De beskrivs i stället övergripande
 under planförslag – strategi.

Målet med strategin är att höja exploateringsgra-
den i det som byggs för att uppnå en mer hållbar 
utveckling av våra tätorter. Därför fi nns det ett 
försök till att redovisa vilken exploateringstäthet ett 
nyexploateringsområde bör uppnå. Dessa siffror 
måste betraktas som generella eftersom det alltid 
inför en byggnation görs en avvägning mellan olika 
intressen för att hitta den mest lämpliga utform-
ningen av en bebyggelse i förhållande till platsen. 

På förslagskartan redovisas många förtätnings-
objekt vilka på en översiktlig nivå bedömts som 
möjliga att genomföra, men säkerligen kommer inte 
alla att kunna bebyggas när de utreds mer detalje-
rat. Ytterligare förtätnings- och omvandlingsobjekt 
som just nu inte kan förutses kommer förmodligen 
att dyka upp på platser där fastighetsägaren vill 
göra en förändring. För att dessa områden ska kun-
na bli aktuella ska utbyggnadsstrategins grundläg-
gande målsättningar och rekommendationer följas.

Beroende på vilken plats som ska förtätas/om-
vandlas kan exploateringsnivån variera. På vissa 
platser kan det bli 30 bostäder/hektar medan det på 
andra kan bli över 100 bostäder/hektar. 

Enligt redovisat planförslag fi nns det utbygg-
nadsmöjligheter för 20 000 nya bostäder vilket  över-
stiger det bedömda behovet. Anledningen är att alla 
föreslagna områden på denna översiktliga plane-
ringsnivå bedömts som möjliga för exploatering. 
I utbyggnadsstrategin redovisas dock inte i vilken 
tidsordning dessa ska bebyggas eller hur de ska 
prioriteras. Detta kommer att göras  inom arbetet 
med det kommunala bostadsförsörjningsprogram-
met, KBFP, vilket uppdateras varje år. Det betyder 
att kommunen har en handlingsfrihet och ett hand-

Centrala tätorten 

Där ingår följande orter: Jönköping, Huskvarna, 
Tenhult, Barnarp och Tabergsdalen

Jönköpings tätort

Södra Munksjön 
O:802
Kommunen planerar för en utveckling av området 
kring Södra Munksjön genom att ta fram en fördju-
pad översiktsplan (FÖP) i form av ett ramprogram. 
Ramprogram för Södra Munksjön är en vidareut-
veckling och fördjupning av Stadsbyggnadsvision 
2.0 som togs fram 2008. Ramprogrammet kommer 
efter antagande att vara ett underlag för kommande 
detaljplaner i området. Tillsammans med den för-
djupade översiktsplanen utarbetas också en miljö-
konsekvensbeskrivning för omvandlingsområdet, 
där miljö-, sociala, och ekonomiska konsekvenser 
utreds. Ambitionen är att förtäta staden och stärka 
regionens centrum genom en hållbar och successiv 
stadsutveckling runt Munksjöns södra del. Södra 
Munksjöområdet har de allra bästa förutsättning-
arna till omvandling där närhet mellan bostäder, 
arbetsplatser och service kan skapas. Det innebär 
korta avstånd mellan olika målpunkter och därige-
nom goda möjligheter att gå och cykla istället för 
att använda bilen. Inom omvandlingsområdet ryms 
6 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser varav 
6 000 är nya. I den södra delen av området skapas 
det utrymme för en ny järnvägsstation för höghas-
tighetståg i vilkens närhet det kommer att skapas ett 
stort antal arbetsplatser.

Planförslag - plankarta
lingsutrymme när det gäller vilka områden som 
ska prioriteras i tid. De mindre förtätnings- och 
omvandlingsområdena i Centrala tätorten beskrivs 
inte i texten nedan. 
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Nyexploateringsområden/bostäder

Kortebo 
B:102, O:102, VB:101  
En ny stadsdel föreslås på Kortebo med en blandad 
bebyggelse med stadskaraktär och en relativt hög 
exploatering. Området har goda förutsättningar, det 
har ett attraktivt läge och närhet till stadscentrum. 
Den västra delen ligger i sluttning och stora delar 
har utsikt över Vättern, läget är attraktivt. Området 
saknar service men har nära till stadscentrum med 
bra cykelförbindelser. Utmed Kortebovägen fi nns 
kollektivtrafi k av hög kvalitet i form av buss, som 
i antaget handlingsprogram för kollektivtrafi k i 
Jönköpings kommun föreslås förbättras och få en 
utformning och standard som citybussarna. Den nya 
stadsdelen ska byggas upp kring kollektivtrafi k-
stråken på Kortebovägen och Ebba Ramsays väg. 
Biltrafi ken på Kortebovägen och in mot centrum är 
idag ett bekymmer vid vissa tidpunkter och därför 
behöver buss- och biltrafi ken på Kortebovägen utre-
das vidare och lösas samordnat. 

För närvarande pågår ett arbete med ett planpro-
gram för Strandängen och den första utbyggnads-
etappen kan sättas igång relativt snart. Området ägs 
av det kommunala bostadsbolaget Vätterhem AB 
och är till stora delar bebyggt. Det är ett stort före 
detta sjukhusområde som föreslås omvandlas till 
bostäder. Inom området fi nns nu fl era verksamheter 
som med kommande etapputbyggnad successivt 
behöver fl ytta. Några äldre byggnader inom områ-
det har dock kulturhistoriska bevarandevärden och 
kommer därför att integreras med den nya bebyg-
gelsen och ger på så vis karaktär till området. Inom 
området fi nns en kommunägd tomt med äldreboen-
de och studentbostäder som kommer att fi nnas kvar 
vid en nybyggnation. Zonen närmast Vättern ska 
planeras för allmänhetens tillgänglighet och med 
hänsyn till strandens erosionskänslighet. 

Området väster om järnvägen innehåller många 
privata fastigheter med en gles bostadsbebyggelse. 
Markägandet är därför mycket splittrat och kom-
munen äger ungefär halva området. Avsikten är att 
den glesa bebyggelsen ska kompletteras med ny 
stadsbebyggelse, som ligger inom en 400 meterszon 
från kollektivtrafi klinjen.  Bostäderna får därmed en 
mycket bra tillgänglighet till bussen. Jönköpingsba-

nan går genom området och mark bör reserveras för 
en eventuell framtida tåghållplats. 

Den nya stadsdelen behöver skola och matbu-
tik. Det fi nns också ett behov av fl er arbetsplatser 
i bostädernas närhet som bör tillgodoses eftersom 
stadsdelen annars kommer att sakna arbetsplatser. 
Längs kollektivtrafi kstråket bör eventuella centrum-
funktioner och arbetsplatser lokaliseras. 

Inom området fi nns naturvärden i form av bergs-
branter och ädellövskog med bl.a. stora ekar. Vid 
kommande planläggning ska dessa värden bedömas 
och integreras i den nya stadsdelen. Utmed Vät-
terstranden kan det fi nnas en risk för skred vilket 
måste tas hänsyn till vid en byggnation. Störningar 
från både väg och järnväg ska uppmärksammas. 

Täthet nyexploateringsområde: 20-30 bostäder/ha 
Antal bostäder: Ca 1400 bostäder

Hisingstorp 
B:201 
Området består av två mindre delområden vilka 
ligger nära stadscentrum och de har även närhet till 
Hedenstorp, ett verksamhetsområde som är under 
utveckling och som redan nu har många arbets-
platser. Området kan få tillgång till en god kollek-
tivtrafi k via Dalvik, då stomlinje nr 2 planeras att 
gå intill området. Trots närheten till stadscentrum 
är cykelmöjligheterna på grund av områdets höga 
läge begränsade, varför det blir ännu viktigare 
med goda bussförbindelser. Inom närområdet fi nns 
både F-6-skola, cykelvägar och annan service och 
planerad bebyggelse kommer att integreras med 
befi ntlig stadsstruktur. Området har också närhet till 
grönområden och inom själva området växer stora 
värdefulla ekar som fi nns beskrivna i kommunens 
naturvårdsprogram.  Från vissa delar av området 
har man utsikt över staden vilket höjer attraktivite-
ten i området. Utbyggnad av området pågår och yt-
terligare etapper planeras i närtid. Inom stadsdelen 
fi nns en stor andel äganderätter och ny bebyggelse 
bör därför även innehålla andra upplåtelseformer. 

Området har branta sluttningar och därför ska 
risken för ras, skred och slamströmmar uppmärk-
sammas. 

Täthet nyexploateringsområde: 30-45 bostäder/ha 
Antal bostäder: Ca 230 bostäder
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Samset- Åsen 
B:203
Området föreslås för en blandad bebyggelse med 
stadskaraktär. Samset-Åsen ligger nära stadscen-
trum och kan få en relativt bra kollektivtrafi k med 
kort resväg till centrum. Det ligger också nära 
Hedenstorp som är ett växande verksamhetsområde. 
Samset-Åsen har därför ett bra läge med tanke på 
möjligheten till korta resvägar mellan bostad och 
arbetsplats. Samset-Åsen består huvudsakligen av 
jordbruksmark och delar av området har utsikts-
lägen. Inom området fi nns delar som har natur-, 
kulturmiljö-, och rekreationsvärden vilket bör ses 
som en kvalitet i kommande stadsdel. 

Bebyggelsen på Samset-Åsen ska organiseras kring 
ett centralt kollektivtrafi kstråk så att mesta möjliga 
antal bostäder får närhet till stråket. Så gott som alla 
bostäder kommer att ligga inom en 400-meterszon 
från kollektivtrafi klinjen, vilket anses ge en god 
tillgänglighet. Området byggs ut från norr och den 
första etappen, Samset, är redan under planlägg-
ning. Etapp 1 kan kollektivtrafi kförsörjas via en för-
längning av linje 11 från Dalvik, en lösning som ger 
en acceptabel servicenivå. Om även etapp 2, Åsen, 
bebyggs kan linje 11 göras genomgående vilket ger 
en ännu högre servicenivå. Den nya stadsdelen får 
i så fall anknytning både till Dalvik och Mariebo 
vilket är positivt. 

Plankarta – Jönköping
Teckenförklaring, se sid 15
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Det fi nns en risk att stadsdelen blir alltför avskild 
från övrig stadsbebyggelse eftersom Klockarpsle-
den upplevs som en barriär, vilket måste beaktas 
vid planläggningen av området. Eftersom det är 
ett relativt stort utbyggnadsområde kommer områ-
det att innehålla en skola och det är önskvärt med 
någon form av centrumbebyggelse. Trots närheten 
till stadscentrum är cykelmöjligheterna på grund av 
områdets höga läge begränsade. Den stora höjd-
skillnaden från stadscentrum gör att området inte 
är det mest ultimata för cykelpendlare, men ska 
trots det planeras med bra cykelvägar som kopplas 
ihop med befi ntligt cykelvägnät. I områdets östra 
kant fi nns en lövskog som blir ett värdefullt grön-
område för invånarna i det nya bostadsområdet. 
Samset-Åsen har dessutom nära till både Vatten-
ledningsområdet och Stadsparken, som är två stora 
rekreationsområden. Området har kulturhistoriska 
värden i form av Åsens gård, Samsets gård och ett 
känt fornlämningsområde i väster. För att värna 
kulturmiljön kring Åsens gård och fornlämnings-
området bör en hänsynszon studeras närmare i 
kommande planläggning. Det är dock viktigt att en 
bebyggelsestruktur med ett stort befolkningsunder-
lag kan skapas utmed kollektivtrafi kstråket varför 
denna zon bör begränsas. Inom närliggande befi nt-
liga stadsdelar fi nns en stor andel äganderätter. Ny 
bebyggelse bör därför planeras för andra ägandefor-
mer. Ytterligare en utbyggnadsetapp fi nns söder om 
Åsens gård, B:204, men redovisas i plankartan som 
ett strategiskt område.

Risken för ras, skred och översvämningar ska 
uppmärksammas i kommande planläggning av 
området. Jönköping Airport ska under 2012 ansöka 
om ett nytt tillstånd och kommande planläggning 
av Samset-Åsen ska ta hänsyn till en eventuell ny 
avgränsning av den fl ygbullerstörda zonen som 
idag gränsar till områdets västra del. Även eventu-
ella bullerstörningar från trafi ken på väg 26/47, 195 
och väg 673 som är en förlängning av Åsenvägen 
måste beaktas. Utmed väg 26/47, 195 föreslås ett 
nytt verksamhetsområde V:203. Om det blir aktuellt 
ska det bebyggas med verksamheter som inte är 
störande för den planerade bostadsbebyggelsen på 
Samset-Åsen.

Täthet nyexploateringsområde: 20 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 1400 bostäder

Ljungarum 
B:403
Området ligger söder om befi ntligt bostadsområde 
i Ljungarum och föreslås få en blandad byggnation 
med olika upplåtelseformer. Området ligger inom 
stomlinje nr 3:s närområde och cykelförutsätt-
ningarna till arbetsplatser och andra målpunkter i 
stadscentrum, Södra Munksjöområdet, A6/Ryhov 
och Ljungarums industriområde är mycket bra. 
Dessa förutsättningar gör att exploateringsgraden 
bör bli förhållandevis hög. Området består av kom-
munägd jordbruksmark och gränsar till Strömsbergs 
naturreservat, vilket är ett värdefullt natur- och 
rekreationsområde som blir en kvalitet för det nya 
bostadsområdet. Några bäckar fi nns i områdets när-
het som har biologiska bevarandevärden. 

Inom området fi nns branta sluttningar och därför 
bör eventuell risk för slamströmmar och översväm-
ningar uppmärksammas. Även om området ligger 
relativt långt från E4 kan området vara utsatt för 
trafi kbullerstörningar. Bebyggelsen ska organiseras 
så att det fi nns en möjlighet att i framtiden bygga en 
väg med en högkvalitativ kollektivtrafi klinje i Her-
kulesvägens förlängning söderut mot Barnarp så att 
det fi nns en möjlighet att bygga ut det strategiska 
området norr om Barnarp.

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

Ekhagen 
B:501
Området är kommunägt och ligger väster om be-
fi ntligt bostadsområde och föreslås för en blandad 
bostadsbebyggelse. Delar av området har tidigare 
använts för odlingslotter men är nu ett område med 
låg utnyttjandegrad. Då området ligger i en slutt-
ning får de nya bostäderna utsikt över staden vilket 
gör området attraktivt. Närheten till arbetsplatser 
på och kring A6 köpcentrum, samt länssjukhuset 
Ryhov höjer ytterligare attraktiviteten för området.  
Eftersom området kan knytas till bostadsbebyggel-
sen vid Tallörtsbacken kan det bebyggas oberoende 
av om utredningsområde A6 bebyggs. Planerade 
förbättringar på kollektivtrafi ksystemet väster om 
området ger bra möjligheter för de boende att åka 
buss. På grund av de barriärer som fi nns i form av 
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vägar och järnväg är förutsättningarna för att gå 
och cykla inte de bästa, men förbättringar kan även 
göras inom detta område för att öka benägenhe-
ten att cykla och gå. En exploatering av området 
blir en fortsättning på befi ntlig bebyggelsestruktur 
vilket blir en naturlig komplettering och motiverar 
en byggnation. I övrigt ligger området avskilt från 
övrig stadsbebyggelse då det avskärmas av E4, 
järnvägen och väg 31. 

I söder gränsar området till en djup ravin med 
höga natur- och bevarandevärden. I och med områ-
dets närhet till stora trafi kleder och järnväg måste 
störningar i form av buller utredas i kommande 
planläggning. Nordväst om området fi nns befi ntlig 
verksamhet som måste tas hänsyn till vid en bygg-
nation. Området ligger i sluttning och risken för 
slamströmmar ska uppmärksammas. 

Täthet nyexploateringsområde: 20 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 130

Utredningsområde A6 
O:505 
A6-området har på en strukturell nivå mycket goda 
förutsättningarna att kunna medverka till utbygg-
nadsstrategins önskade bebyggelsestruktur och 
föreslås därför som ett utredningsområde där en 
fördjupad översiktsplan ska upprättas innan defi -
nitiv ställning tas till utbyggnad av området. Det 
har ett mycket attraktivt läge med vissa utsikts-
möjligheter över Vättern. Den nya stadsdelen bör 
ges en blandad bebyggelse med stadskaraktär och 
en relativt hög exploatering.  Det ligger mycket 
väl till i förhållande till stadscentrum och en stor 
mängd arbetsplatser på både A6 och Ryhov. Den 
nya stadsdelen uppfyller målet att bygga en blan-
dad stad med korta avstånd, så att de boende klarar 
en stor del av resbehovet gåendes eller cyklandes, 
dvs. med de hållbara färdmedlen. Huvuddelen av 
området kan förmodligen nås inom 400 meter från 
ett centralt stråk för en ny citybusslinje. De nedre 
nordvästra delarna av området kan dessutom nås av 
en framtida busslinje på Bataljonsgatan. 

Fördjupade studier måste göras för att utreda 
viktiga frågor som kollektivtrafi kförsörjning, 
områdets anknytning till angränsande områden och 
stadscentrum, naturvärden i ravinerna, ras- och 
skredrisk och vattenfl öden i den branta sluttningen. 
Inom området fi nns partier med höga natur- och re-

kreationsvärden och de nedre delarna genomkorsas 
av raviner. Dessa värden ska bedömas och integreras 
i den nya stadsdelen. Genom området fi nns idag ett
nationellt vägreservat för riksväg 31/40 från Jära till 
Ryhov. Trafi kverket ska tillsammans med kommunen 
utreda om reservatet behövs för en väg med natio-
nell standard, eller om det istället är möjligt att ut-
forma en genomgående matargata för att tillgodose 
både angöring till stadsdelen och viss genomström-
ning av regional trafi k. Området kan knytas både 
västerut mot centrum och österut mot Ekhagen.  

Huvuddelen av det byggbara området upptas 
idag av A6 golfbana och föreningen arrenderar 
marken av kommunen. En förutsättning för exploa-
teringen är att golfbanan fl yttas från området. Den 
fördjupade översiktsplanen bör visa på om området 
kan byggas ut i etapper med början i den nedre 
nordvästra delen så att området för golfbanan inte 
behöver tas i anspråk förrän i ett senare skede.

Området har branta sluttningar och därför ska 
risken för ras, skred och slamströmmar uppmärk-
sammas.

Verksamhetsområden  

Hedenstorp 
V:203 – V:209
Området föreslås för verksamheter och ligger väl 
till för transporter från riksväg 40, väg 26/47, 195 
och E4 samt Jönköpings fl ygplats, men har inte 
möjlighet till järnvägsförbindelser. I området fi nns 
redan ett större antal verksamheter och området har 
förutsättningar att växa med den typ av verksam-
het som har måttligt stora tomtytekrav. Transporter 
till området stör inga bostadsområden. Närhet till 
bostäder i västra Jönköping gör att arbetsresorna 
kan bli relativt korta. Större delen av området är 
kommunägt och det består till stora delar av barr-
skog. Öster om Västerleden utgörs områdena av 
åkermark. V:208 -209 ligger i direkt anslutning till 
fl ygplatsen och kan vara lämpliga för verksamheter 
som har nytta av den närheten. Närheten till fritids-
bebyggelsen och Dunkehallaån som har ett strand-
skydd ska beaktas.

Areal: Ca 250 hektar 
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Strategiska områden  

Kortebo 
B:101, B:104, B:105, V:102
Områdena ingår i Jönköpings tätort men har en 
mycket gles bebyggelse. Området består av två 
delar, den ena kring Kortebovägen på en lägre nivå 
och den andra uppe på höjden vid Björneberg och 
norrut. Mellan dessa fi nns en bergsbrant från vilken 
man får utsikt över Vättern, läget är attraktivt. 
Biltrafi ken på Kortebovägen och in mot centrum är 
idag ett bekymmer och trafi ksystemet har inte kapa-
citet för trafi kökningen från en ny stor stadsdel på 
Kortebo. Om områdena i framtiden ska bebyggas 
måste trafi kfrågan först lösas.  Den nya stadsdelen 
ska byggas upp kring ett nytt kollektivtrafi kstråk 
på höjden och ett bra cykelvägnät. Behov av fl er 
arbetsplatser i bostädernas närhet bör tillgodoses 
eftersom stadsdelen nu saknar arbetsplatser. 

Björnebergs gård är av riksintresse och den nya 
bebyggelsens struktur kring gården måste studeras 
närmare. Flygbuller från Jönköpings fl ygplats är 
också en fråga som måste lösas innan exploatering 
av området.

Kortebo innehåller både skogsmark, mest löv-
skog, och en stor andel åkermark. Inom området 
fi nns naturvärden i form av bergsbranter och ädel-
lövskog med bl.a. stora ekar. Granbäcksskogen ska 
utredas för naturreservat.  Vid kommande planlägg-
ning ska dessa värden bedömas och integreras i den 
nya stadsdelen. Delar av området berörs av fl ygbul-
lerstörningar.

Ljungarum 
B:404, B:405
Eventuellt skulle dessa områden kunna bli ett nytt 
bostadsområde i framtiden. Områdena föreslås inte 
i denna plan eftersom det fi nns andra områden som 
på relativt lång sikt bedöms ha bättre förutsättning-
ar. Om områdena blir aktuella för byggnation ska 
bebyggelsen organiseras så att det fi nns en möjlig-
het att bygga en väg med en högkvalitativ kollek-
tivtrafi klinje i Herkulesvägens förlängning söderut 
mot Barnarp genom det strategiska området B:406.

Hedenstorp–Mariebo
B:204, VB:202  
I zonen mellan bostadsbebyggelsen på Mariebo, 
planerad bebyggelse på Åsen, Hedenstorps verk-
samhetsområde och Vattenledningsområdet som är 
ett betydelsefullt natur- och rekreationsområde fi nns 
möjligheter för ytterligare bebyggelse. Området har 
ett vackert läge i landskapet och passar mycket bra 
för bostäder nära rekreationsområdet. Å andra sidan 
kan det fi nnas behov av ytterligare verksamhets-
tomter när Hedenstorp är utbyggt. Vilken använd-
ning områdena ska få behöver inte avgöras ännu.

Gräshagen–Haga
O:804
Området omges till stor del av befi ntlig bostads-
bebyggelse och gränsar till omvandlingsområdet 
Södra Munksjön. Det är ett låglänt område kring 
Tabergsån som här har sitt utlopp mot Munksjön. 
Stora delar är utfylld mark och det fi nns markföro-
reningar i området. Kommunen har tagit ställning 
för att tågstationen för Götalandsbanan ska lokali-
seras till Södra Munksjöområdet som har varit ett 
av tre utredda stationsalternativ. Om höghastighets-
banan byggs är det sannolikt att den kommer att 
passera genom området som därför ska hållas fritt 
från anläggningar som kan försvåra utbyggnaden 
av Götalandsbanan. Utbyggnadsstrategin tar inte nu 
ställning till områdets framtida markanvändning.

Odengatan
O:801
Kålgårdens struktur innebär att den västra delen i 
huvudsak innehåller bostäder medan den östra inne-
håller verksamheter, i stor utsträckning bilhandel. 
Med det centrala läge som området har är det ange-
läget att få ett mer blandat innehåll i båda delarna.

Flygplatsen–Ulvstorps gård
V:210, V:211  
Jönköping Airport har just blivit en kommunal 
fl ygplats och är under utveckling. Beroende på hur 
fl ygplatsen utvecklas kan detta område framöver bli 
intressant som ett nytt verksamhetsområde. Områ-
det består av kommunägd jordbruksmark och grän-
sar i norr till fritidsbebyggelse. Om exploateringen 
blir aktuell ska området närmast fritidsbebyggelsen 
bebyggas med verksamheter som inte är störande.
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Huskvarna

Nyexploateringsområden/bostäder 

Egna hem 
B:601, B:602
Området föreslås för en blandad bostadsbebyg-
gelse. 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 
fi nns i Huskvarna centrum. Arbetsplatser fi nns i cen-
trala 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 kollektivtrafi k från 
Huskvarnas höjder ner till Huskvarna centrum och 
sedan vidare till Jönköpings centrum, eftersom be-
byggelsestrukturen är mycket gles och befolknings-
underlaget 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 
fl erbostadshus.

Vid kommande planläggning behöver Smeds-
torpsgatans kapacitet för biltrafi k 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 fi nns behov av att ta 
fram en miljökonsekvensbeskrivning.

Täthet nyexploateringsområde: 20 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 500

Fagerslätt 
B:603, B:606

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 kollektivtrafi k från Huskvar-
nas höjder ner till Huskvarna centrum och sedan 

vidare till Jönköpings centrum, eftersom bebyggel-
sestrukturen är mycket gles och befolkningsunder-
laget litet. Området bör ges en förhållandevis hög 
exploatering för att ge bättre förutsättningar för en 
bussförbindelse. Den kommersiella servicen fi nns i 
Huskvarna centrum. Stadsdelen har en förhållandevis 
liten andel hyres- och bostadsrätter och ny bebygg-
else 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 stadsförnyel-
seområde.  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 programhand-
ling 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 fl yttas från 
platsen kan området utvecklas, kanske som bostads-
område 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 upp-
märksammas.

Sotarevallen 
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 översvämnings-
frågor ska uppmärksammas. Delar av området är 
utfyllt och det fi nns 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 fi nnas. Området ligger avskilt 
från både Huskvarna och Jönköping och med stöd av 
genomförd trafi kanalys är bedömningen att resandet
med bil kommer att bli mycket stort även om en buss- 
förbindelse byggs. Cykelmöjligheterna till arbets-
platser 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 Munk-
sjöområdet och inte till Åkarp som har varit ett av tre 
utredda stationsalternativ. Lantgården och intillig-
gande betesmarker vid Vissmålen arrenderas av 4H-
gården 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.

Tenhult 

Nyexploateringsområden/bostäder 

Tenhults herrgård 
B:705
Området föreslås för en blandad bostadsbebyggelse. 
Området ligger nära Tenhults centrum och järn-
vägsstationen vilket innebär bra pendlingsmöjlig-
heter på Jönköpingsbanan. Tenhult har den mindre 
ortens fördelar med en väl utvecklad service och 
kan erbjuda ett bra boende nära centrum. I Tenhult 

fi nns 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 fi nns en badplats. Områdets goda förut-
sättningar gör att området bör ges en något högre 
exploatering. En nybyggnation ger ett ökat befolk-
ningsunderlag som kan stärka orten.  Tenhult har en 
låg andel bostadsrätter i förhållande till äganderät-
ter 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. 

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

Verksamhetsområden

Tenhult
V:703
Befi ntligt 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
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 kollektivtrafi kresandet. 
Risken fi nns 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 tillgänglig-
heten 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 fi nns många mindre områden i Barnarps sam-
hälle som kan bebyggas. I Barnarp fi nns F-6-skola,
kyrka och idrottsplats, men den kommersiella 
servicen fi nns i Råslätt, dit man har fyra km. Bar-
narps 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 bebyg-
gelse 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 nybygg-
nation ges en blandad bebyggelse med tyngdpunkt 
på fl erbostadshus. Bebyggelsen norr om Barnarpa-
sjön, B:415, är redan planerad som en golfby med 
närhet till en golfbana. 

Vissa delar är relativt branta och frågor som dag-
vatten 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 

utvecklingsmöjligheter. I området fi nns nu många 
ytkrävande företag och stora lagerbyggnader. Stora 
utbyggnadsmöjligheter fi nns också i Vaggeryds 
kommun. Området består av stora fl acka barrskogs-
områden.

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 fi nns andra områden 
som bedöms ha bättre förutsättningar.  Utbyggnaden
av detta område bygger på att Herkulesvägen för-
längs från Jönköpings centrum söderut via Ljunga-
rum med en högkvalitativ kollektivtrafi klinje. En 
mindre bebyggelsegrupp, B:415, norr om Barnarpa-
sjön är redan planerad som ett temaboende intill 
en golfbana som ska byggas samtidigt som bostäd-
erna. Området är nu privatägd jordbruksmark. Om 
ytterligare bebyggelse planeras ska den organiseras 
så att möjligheten att i framtiden bygga kollektiv-
trafi kstråket inte försvåras.

Genom området går också en av de alternativa 
sträckningarna för Götalandsbanan. Området bör 
inte planläggas förrän närmare besked fi nns 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 järnvä-
gen till Tenhult byggs. Kanske kan delar av området 
behövas för en godsbangård eller annan komplet-
terande verksamhet om kombiterminalen byggs. 
Närheten till bostäder måste beaktas med tanke på 
eventuella störningar.
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Tabergsdalen 

Nyexploateringsområden/bostäder 

Hovslätt 
B:303 
Området föreslås för en blandad bostadsbebyg-
gelse. Området ligger relativt väl till i förhållande 
till Hovslätts centrum, skola och rekreationsområde 
och kan på så vis bidra till att stärka ortens befolk-
ningsunderlag och utveckling. Däremot har man lite 
längre till kollektivtrafi klinjer, ca en km, vilket bör 
kompenseras med bra cykelmöjligheter till buss-
hållplatserna och tågstationen. Detta är det enda 
nybyggnadsområdet som fi nns i Hovslätt. Området 
är privatägt och planläggning pågår.

Inom området fi nns 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 Norraham-
mars centrum där den kommersiella servicen fi nns. 
Förortslinje 28 har en bra turtäthet och området har 
därför en god kollektivtrafi kförsörjning. 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. 

Täthet nyexploateringsområde: 20 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 290

Taberg, Åsa 
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, före-
slås området bebyggas med fl erbostadshus.

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 
kollektivtrafi k. Den norra delen av området får även 
bra anknytning mot Norrahammar och busslinje 
28. Det kan ändå fi nnas 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 kom-
mande planläggning. 

Områdets gräns mot öster ska studeras närmare 
för att undvika störningar från verksamhetsområde-
na 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
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Taberg, Tahe 
B:312 
Detta område, som föreslås för bostäder, har samma 
närhet till arbetsplatser och kollektivtrafi k som 
föregående område, B:311, men har lite närmare till 
Tabergs centrum vilket motiverar en något högre 
exploatering. Det har dessutom närhet till idrotts-
plats 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 befi ntlig bebyggelse. I 
Månsarp fi nns F-6-skola, kyrka och idrottsplats 
men den kommersiella servicen fi nns i Taberg, dit 
man har två till tre km. Visserligen fi nns det en 
kollektivtrafi klinje, men eftersom restiden till stads-
centrum är så pass lång är invånarna relativt bilbe-
roende. De områden som föreslås ligger antingen 
nära skolan eller längs Hustomtevägen, varifrån 
man bör kunna ordna bra cykelväg till skolan. Om-
råde VB:301 kan vara lämpligt antingen för bostä-
der eller för verksamheter.

Månsarp berörs av fl ygbullerstörningar från 
Jönköping Airport vilket ska beaktas. 

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 fi nns i Tabergs-
dalen, men eftersom det inte fi nns behov av en så 
stor utbyggnad föreslås dessa områden som reserv-
områden för framtiden.

Om och när det blir aktuellt att utveckla Vagge-
rydsbanan till ett modernt lätt spårtrafi ksystem blir 
det intressant att utveckla fl era nya bostadsområden 
utmed järnvägen. En nyinvestering i ett spårtrafi k-
system är mycket kostsamt och behöver därför en 
kraftig förstärkning i befolkningsunderlaget. Det 

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 till-
komma. Visserligen är det lättare att acceptera ett 
längre gång- och cykelavstånd till en tåghållplats 
än till en busshållplats eftersom resan i allmän-
het 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 spårtrafi ksystemet är för närva-
rande inte genomförbart men det fi nns ändå skäl att 
bevaka denna utvecklingsmöjlighet för framtiden. 
Om frågan blir aktuell behöver fl era verksamheter 
som fi nns inom dessa strategiska områden fl yttas.  

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 anpas-
sas till bostädernas småskalighet.
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Övriga tätorter 

Även för dessa övriga tätorter föreslår plankartan 
nyexploateringsområden för bostäder (B), verksam-
heter (V), verksamheter och/eller bostäder (VB) 
och förtätningsområden (F). Förutom dessa områ-
den redovisar plankartan även strategiska områden 

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

Bankeryd

B:901, B:902, B:904-908, F:901-912, V:901-902
Bankeryd kan erbjuda ett bra boende med ett cen-
trum som har en väl utvecklad service. Samhället 
har arbetsplatser och tågstation med pendlingsmöj-
ligheter till Jönköping.  Ett översiktligt planpro-
gram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i 
Bankeryd som godkändes av kommunfullmäktige 
2008-05-29 redovisar vilka utbyggnadsområden 
som fi nns tillgängliga i Bankeryd. Planprogram-
met 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 fi nns 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 tågtra-
fi ken fi nns för fl era av områdena. Bankeryd berörs 
av fl ygbullerstörningar.

Täthet nyexploateringsområde: 20 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 550

Utöver de intressen som redovisas på kartan är 
Vättern ett Natura 2000-område.

Teckenförklaring till kartorna nedan (sid 35-41), se plankartorna på sid 14-19.
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Gränna 

B:923, B:924, B:926, B:928 F914-919, V:903
Området kan erbjuda ett bra boende och nybygg-
nadsområden 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 fl era byggnader har kulturhistoriska bevaran-
devärden. I Gränna fi nns utbyggnadsmöjligheter 
både söder och norr om samhället. Den norra delen 
anknyter bättre till samhället eftersom den ligger 
närmare stadens serviceutbud. I Mellby i norr fi nns 
dessutom fl era förtätningsmöjligheter på privat 
mark. Utbyggnadsområdena Gränna norr och 
Gränna söder består av åker- och fruktodlingsmark. 

I Gränna föreslås en blandad bostadsbebyggelse 
och stadens unika karaktär innebär att det bör stäl-

las höga krav på den nya bebyggelsens utformning. 
Gränna ligger inom ett större landskap som är 

av riksintresse både för kulturmiljövård och natur-
vård 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 fi nns behov av att ta 
fram en miljökonsekvensbeskrivning. 

Vid Södra Jorstorp vid E4:ans trafi kplats fi nns 
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

Utöver de intressen som redovisas på kartan 
är Vättern ett Natura 2000-område och hela 

samhället omfattas av riksintresse MB 4 kap 2§.
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Kaxholmen

B:909, B:913-914, F:913-914 
I Kaxholmen föreslås en kompletterande bostadsbe-
byggelse av olika bostadstyper. Där fi nns 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 2007-08-
30 redovisar vilka utbyggnadsområden som fi nns 
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 exploa-
teringsgrad i de områden som ligger nära busslinjen 
eller centrum. Utbyggnadsområdena är huvudsak-
ligen kommunägda. 

Kaxholmen ligger inom ett större landskap som är 
av riksintresse för naturvård enligt 3 kap miljöbal-
ken samt för de samlade natur- och kulturvärdena 
enligt 4 kap. 

Hela Kaxholmen har kraftiga nivåskillnader och 
det fi nns 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

Utöver de intressen som redovisas på kartan omfattas 
hela samhället av riksintresse MB 4 kap 1-2§§.
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Skärstad

B:930, B:943, O:901 V:908
I Skärstad fi nns en nybyggd 1-3-skola och det fi nns 
en efterfrågan på bostäder. Samhället har relativt 
bra bussförbindelser.

Skärstad ligger inom ett större landskap som är 
av riksintresse både för kulturmiljövård och natur-
vård 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 kompletteringsbebyg-
gelse och nybyggnad ska ske på ett markbesparande 
sätt. Nordväst om vägen fi nns planlagd mark för 
verksamheter. Marken är kommunägd. 

Täthet nyexploateringsområde: 15 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 55

Utöver de intressen som redovisas på kartan 
 omfattas hela samhället av riksintresse 

MB 4 kap 1-2§§ och riksintresse för kulturmiljö.
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Ölmstad

B:933-934, V:909-V:910 
Områdena B:933-934 föreslås för bostadsbyggna-
tion. I Ölmstad fi nns 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 Grän-
navägen fi nns plats för ytterligare verksamheter, 
V:909 och V:910. 

Täthet nyexploateringsområde: 10 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 55

B:936-937, F:924 
Områdena föreslås för bostadsbyggnation. I Örse-
rum fi nns ett mindre centrum och F-6-skola. Buss-
trafi ken är begränsad i antalet turer. Utbyggnads-
områdena består av skogsmark och öppen mark. 

Marken är privatägd. Området gränsar till Örserums 
vattenskyddsområde.

Täthet nyexploateringsområde: 10 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 30

Örserum
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Lekeryd

Öggestorp 

B:935, F:923, V:911
I samhället fi nns ett mindre centrum med bl.a. mat-
affär och F-6-skola. Det fi nns en efterfrågan på lägen-
heter i samhället.  Bussförbindelserna har endast få 
turer. Område B:935 föreslås för bostadsbyggnation.
Det ligger i samhällets södra del med närhet till bad-
platsen vid Uddebosjön. Området består av skogs-
mark 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

Viss mindre kompletterande bebyggelse kan göras 
i Öggestorp i anslutning till befi ntlig bebyggelse. 
Samhället saknar service och de allmänna kommu-
nikationerna är dåliga. Ett mindre privatägt område 
bedöms kunna vara lämpligt för bostadsutbyggnad. 
Ombyggnaden av riksväg 31/40 medför att en ny 

trafi kplats byggs vid Öggestorp. Befi ntligt verksam-
hetsområde 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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Bottnaryd 

B:929, F:920-922, V:904-907
Ett nyexploateringsområde och ett par förtätnings-
objekt fi nns i Bottnaryd. Samhället har både offent-
lig och kommersiell service. Snabba direktbussar 
fi nns 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 

hänsyn till. Förtätningsmöjligheterna fi nns i när-
heten av Gårdsjön, vilket bör vara attraktivt. Längs 
Göteborgsvägen och Mullsjövägen fi nns planlagd 
mark med lediga industritomter. Marken är i huvud-
sak kommunägd.

Täthet nyexploateringsområde: 10 bostäder/ha
Antal bostäder: Ca 20
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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, mark-
 anvisningar 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 samhällsutveck-  
 ling 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 ange-  
 lägna 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 utrednings-  
 området 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 handlings-  
 program för hållbart resande med olika trafi kslag.

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. Miljökvalitetsnormerna ska kontinuerligt beaktas.
14. Bullerkartläggning för Jönköpings kommun ska genom-  

 föras och följas upp av ett åtgärdsprogram.

Genomförandeplan
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Från samråd till planförslag

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare

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 kollektivtrafi klinje 
som skulle förse de boende med goda hållbara kom-
munikationsmöjligheter. Målet var att stadsdelen 
skulle få en blandad stadsbebyggelse med en rela-
tivt hög exploateringsgrad för att kunna skapa ett 
tillräckligt stort befolkningsunderlag för kommersi-
ell och offentlig service och så att kollektivtrafi ken 
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 A6-
området, i vilket bl.a. nuvarande golfbana ingick. 
De nya bostäderna fi ck i detta alternativ närhet till 
arbetsplatser på Ryhov och A6, men även till ar-
betsplatserna i centrala Jönköping och tillkomman-
de arbetsplatser inom omvandlingsområdet Södra 
Munksjön. Alternativet hade de bästa förutsättning-
arna för gång- och cykeltrafi k. En ny kollektivtra-
fi klinje förutsattes kunna dras upp till området.

Alternativ 3 hade inget riktigt stort nybyggnads-
område utan innebar en jämnare geografi sk sprid-
ning av fl er och mindre exploateringsområden än 
de tidigare två. Områden föreslogs som årsringar 
i tätorternas utkanter. Alternativet skulle innebära 
långa resvägar för fl er invånare, sämre förutsätt-
ningar för gång- och cykeltrafi k och ett mindre 
samlat befolkningsunderlag för kollektivtrafi ken än 
de båda andra alternativen. 

Alla tre alternativen hade gemensamt att en 
förtätning och omvandling skulle göras i befi ntlig 
bebyggelsestruktur samt att ett 280 ha stort område 
vid Södra Munksjön skulle omvandlas till blandstad 
med ett stort inslag av bostäder och arbetsplatser.

Från samråd till planförslag

Samrådsyttranden
  
Efter samrådet med offentliga möten och inkomna 
yttranden från myndigheter, föreningar, politiska or-
ganisationer och privatpersoner tog kommunstyrel-
sens 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 trafi klös-

ningar som framför allt inriktas på biltrafi kens 
påverkan på luftkvalitet, buller och framkomlig-
het i den centrala staden samt kollektivtrafi kens 
utvecklingsmöjligheter

• fortsatt samråd om fl ygbullerpåverkan på 
utbyggnaden av Kortebo och Månsarp

• kontakt ska tas med Trafi kverket för fortsatt 
samråd om de regionala trafi kfrågorna

• utbyggnadsstrategins påverkan på stora infra-
strukturfrågor ska analyseras 

• en plan ska redovisas för genomförandet av 
utbyggnadsstrategin 
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Trafi kanalys
För att komma vidare i arbetet har en Trafi kanalys 
av Utbyggnadsstrategi för Jönköpings kommun, 
bilaga 1, genomförts. Den har klarlagt hur biltrafi -
ken ökar och fördelas i centrala Jönköping som en 
konsekvens av olika utbyggnadsriktningar. Rap-
porten redovisar biltrafi kmängder utifrån dagens 
resvanor jämfört med framtidens resvanor då kom-
munens mål uppnås med en stark överfl yttning till 
de hållbara kommunikationerna; gång, cykel och 
kollektivtrafi k. 

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 
identifi erats har också planförslaget kunnat bear-
betas vidare för att på bästa sätt uppnå en hållbar 
utveckling. 

Trafi kanalysen och miljökonsekvensbeskrivning-
en har påvisat att en utbyggnad av Kortebo skapar 
stora trafi kproblem i centrala staden till skillnad mot 
A6-området som dessutom har bättre förutsättning-
ar för gång- och cykel. Där framgår också att bygg-
nation i stadens ytterområden orsakar längre resvä-
gar med ökat bilresande vilket medför ökade koldi-
oxidmängder, buller och sämre luftkvalitet. Dessa 
problem blir mindre om andelen förtätning och 
omvandling ökar i jämförelse med nyexploatering.

Korteboalternativet
Trafi kanalysen visar att Korteboalternativet som i 
samrådshandlingen baserades på att området kunde 
kollektivtrafi kförsörjas med en högprioriterad kollek-
tivtrafi klinje, i hög grad påverkar trafi ksituationen 
inne i centrala Jönköping. Kommunens uppsatta mål
att fördubbla resandet med kollektivtrafi k 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 trafi kökning på 2 000-4 000 
trafi krörelser. En utbyggnad av Korteboområdet med
4 500 nya bostäder skulle fördubbla trafi kmängden 
på Kortebovägen till 32 000 fordon medan en 
mindre utbyggnad av Nedre Kortebo med 1 200  

bostäder skulle medföra en beräknad trafi kmängd 
på 22 000 fordon/vardagsdygn. Förutsatt att kom-
munens mål uppnås med att förändra invånarnas 
resvanor till de mer hållbara kommunikationerna 
beräknas trafi kmängden öka till totalt 19 000 for-
don/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 trafi krörelser 
på Kortebovägen och centrumgatorna stor. En stor 
utbyggnad av Kortebo drar ut tätorten i västlig rikt-
ning 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 be-
lastar då fl era gator och korsningar som redan idag 
är högt belastade och som redan har problem med 
partikelutsläpp, trafi kbuller och trängsel.

En utbyggnad av Kortebo beräknas ge en till-
kommande trafi kbelastning i infarterna till stadskär-
nan på sammanlagt 29 000 fordonsrörelser. För att 
öka benägenheten att åka kollektivt utmed Kortebo-
vägen, både för befi ntliga invånare och nytillkom-
mande, krävs att kollektivtrafi ken prioriteras med 
eget körfält in mot centrum. Se vidare Trafi kanaly-
sen, bilaga 1.

Andra aspekter som har gjort att en stor ut-
byggnad av Kortebo för närvarande inte bedöms 
som rimlig är Jönköping Airports framtid. Ett stort 
område inom Kortebo är fl ygbullerstört och en sats-
ning på fl ygplatsen med fortsatt och/eller utökad 
fl ygverksamhet innebär att området fortsatt kommer 
vara fl ygbullerstört. 

En annan aspekt är Björnebergs gård som är av 
riksintresse för kulturmiljön där en betydande del 
av kulturvärdet består av det öppna jordbruksland-
skapet kring gården. Alternativet innebär att det 
öppna jordbrukslandskapet måste bebyggas för att 
ge tillräckligt underlag för en ny högkvalitativ kol-
lektivtrafi klinje.

Slutsatsen blir att planförslaget innehåller en 
mindre utbyggnad av Korteboområdet, som be-
nämns Nedre Kortebo, vilken angörs med bil och 
kollektivtrafi k från Kortebovägen. Övriga delar av 
Korteboområdet föreslås som ett strategiskt om-
råde som åter kan bli intressant att tas i anspråk på 
längre sikt om förutsättningarna förändras.
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A6-alternativet
Enligt trafi kanalysen påverkar detta alternativ inte 
den befi ntliga trafi ksituationen i centrala Jönköping 
i lika hög grad som alternativ Kortebo. 3 600 nya 
bostäder i detta område genererar 9 000 tillkom-
mande trafi krörelser i infarterna till stadskärnan, 
men på grund av områdets geografi ska läge fördelas 
trafi ken till målpunkter öster-, norr- och västerut 
och därmed belastar inte all trafi k enskilda punkter. 
En byggnation av A6-området ger en rundare stad 
med närhet till målpunkter både inom den befi ntliga 
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 service- 
och 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 fl yttas från området. 
Med detta alternativ går det inte att åstadkomma 
en riktigt lika god kollektivtrafi klösning som för 
Korteboalternativet.  

Området har på en strukturell nivå de bästa för-
utsättningarna, men fördjupade studier måste göras 
för att utreda hur viktiga frågor som kollektivtra-
fi kförsörjning, områdets anknytning till angräns-
ande områden, naturvärden i ravinerna, ras- och 
skredrisk och vattenfl öden i den branta sluttningen, 
golfklubbens arrende samt hur riksväg 31/40 funk-
tion och utformning genom eller förbi området ska 
lösas. I planförslaget föreslås därför A6-området 
som ett utredningsområde där en fördjupad över-
siktsplan ska upprättas innan defi nitiv ställning tas 
till utbyggnad av området. 

Spridd bebyggelse
Utbyggnadsalternativ 3 innebär att man bygger nytt 
på många håll i den centrala tätortens utkanter. Det 
alternativet har dåliga förutsättningar för ett hög-
kvalitativt kollektivtrafi ksystem eftersom bebyggel-
sen är så spridd. Detta utbyggnadsalternativ innebär 
att biltrafi ken i den centrala tätorten kommer att 
fortsätta att växa eftersom kollektivtrafi kens att-
raktivitet inte kommer att höjas nämnvärt och vara 
ett fullgott alternativ till bilen. Den ökade biltra-
fi kmängden 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 ytterom-
råden för att kunna tillmötesgå efterfrågan på alla 
typer av bostäder och för att stärka befi ntliga stads- 
och kommundelars förutsättningar för att upprätt-
hålla service och skapa utvecklingsmöjligheter.
Slutsats

Arbetet från samrådshandling till planförslag har 
lett till att planförslaget innebär att den största ande-
len av nya bostäder ska lokaliseras inom befi ntlig 
bebyggelsestruktur som förtätnings- eller omvand-
lingsobjekt. Trafi kanalysen och konsekvensbeskriv-
ningen har tydligt visat att en större utbyggnad vid 
Kortebo är olämplig och att A6-området har stora 
fördelar och bör utredas vidare. Nyexploaterings-
områden föreslås i direkt anslutning till befi ntlig 
tätortsstruktur och kollektivtrafi kstråk. 

En utställning med ett 
bearbetat förslag
Under våren 2011 ställdes det bearbetade planför-
slaget ut, som allt tydligare trycker på behovet av 
att bygga tätare och med en högre exploatering både
vid förtätningar i befi ntlig tätortsmiljö och vid ny-
exploatering samt att möjligheten till god kollek-
tivtrafi k ska vara starkt styrande för hur ett område 
utformas och utvecklas. Utbyggnadsmöjligheter 
fi nns i alla kommundelar. Dessutom föreslås att 
A6-området ska utredas vidare  för en ny hållbar 
stadsdel i en fördjupad översiktsplan.
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Tre utbyggnadsalternativ enligt samrådshandling

Alt 1 Kollektivtrafi k Alt 2 Nära arbetsplatser Alt 3 Spridd utbyggnad

Detta alternativ valdes för fortsatt utredning
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2.  Jönköping ska stärkas som ett attraktivt 
regioncentrum.

3.  Nyplanerade bostads- och verksamhets-
områden ska ha goda kommunikations-
möjligheter med en bra och välfungerande 
kollektivtrafi k. 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 oex-
ploaterad 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 kommu-
nens konkurrenskraft.

7.  Utbyggnadsmöjligheter ska fi nnas 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 förutsätt-
ningar för en god livskvalitet. Det innebär 
bland annat en god utvecklad infrastruk-
tur och bra offentlig och kommersiell 
service.

9.  Hushållning med naturresurser ska prägla
all planering. Stora natur- och kulturvär-
den ska ej exploateras. Exploatering av 
produktiv åkermark ska i möjligaste mån 
undvikas. 

10. Hälsa och säkerhet ska tillgodoses.
11.Anslutning till fjärrvärme ska eftersträ-

vas för utbyggnadsområden. Avsaknad 
av fjärrvärme får emellertid inte vara ett 
hinder för utbyggnad i de kommundelar 
där den ej fi nns tillgänglig. Där ska råda 
öppenhet för andra, miljövänliga upp-
värmningsformer.

Förutsättningar
Den kommunomfattande översiktsplanen för Jönkö-
pings kommun, ÖP 2002, antogs av kommunfull-
mäktige 2003-03-27. Den anger huvuddragen för 
hur kommunen anser att den fysiska miljön ska ut-
vecklas på 10-15 års sikt. Denna utbyggnadsstrategi 
är en fördjupning av översiktsplanen och fokuserar 
på utbyggnadsmöjligheter för bostäder och verk-
samheter inom Jönköpings kommun på längre sikt 
med tyngdpunkt på den centrala tätorten.
Kommunfullmäktige aktualitetsprövade 2010-08-
28 översiktsplan 2002 och beslutade att översikts-
planen fortfarande är aktuell i de frågor som inte 
behandlas i utbyggnadsstrategin. Utbyggnadsstra-
tegin och den kommunomfattande översiktsplanen 
kommer därför att gälla parallellt med varandra.

Målsättningar för 
utbyggnadsstrategin
Fastställda av Kommunfull-
mäktige 2008-03-27

1.  Kommunens fortsatta tillväxt ska ske på 
ett hållbart sätt: socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt.
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Den fördjupade översiktsplanen/utbyggnadsstrate-
gin tar utgångspunkt i det program som kommun-
fullmäktige tog beslut om 2008-03-27 Utbyggnads-
strategi för bostäder och verksamheter i Jönköping 
och Huskvarna. Där är målsättningar för den 
framtida utbyggnaden formulerade i 11 punkter. 

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Viktiga kommunala beslut

Program för hållbar utveckling/miljö inne-
håller bl.a. följande mål:
• Utsläpp av växthusgaser i kommunen 

som geografi skt område ska minska med 
minst 40 % från 1990 till 2020. 

• Antalet resor med kollektivtrafi k/invå-
nare (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: 
• 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 använd-
ningar och verksamheter i byggnader och 
bebyggelse med en bra balans mellan arbete, 
bostäder och service, och med en priorite-
ring av bostäder i stadens centrala delar
6:1
minska behovet av privata motorfordon och 
främja attraktiva alternativ som är tillgäng-
liga för alla
6:2
öka andelen resor som sker med kollektiv-
trafi k, till fots eller med cykel.

Kommunen ska ha en markberedskap för en befolknings-
ökning till 150 000 invånare.

Jönköpingsregionen har en stark tillväxt och det 
ställer stora krav på kommunen att utveckla allt 
ifrån bostäder, arbetsplatsområden, kommunika-
tioner 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 verksamhe-
ter kan med fördel integreras i bostadsbebyggelsen 
men det behövs också mindre verksamhetsområden 
strax intill bostadsområdena och större ytkrävande 
verksamhetsområden för bland annat logistik.
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Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt

26 582
20 341

10 024

Totalt i kommunen

Planeringsbehov

Fördelning av upplåtelseformer
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Befolkning och bostäder
Inom kommunen fi nns 58 000 bostäder, 58 % av 
dessa fi nns i fl erbostadshus och 42 % i småhus. 
Fördelningen mellan olika hustyper framgår av dia-
grammet här intill. Under 2000-talet har vi byggt ca 
3 300 bostäder, fördelningen är 65 % i fl erbostads-
hus 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 fl erbostadshus. 

Den mesta nybyggnationen ger upphov till fl ytt-
kedjor. I de fall där ett hushåll fl yttar in i en nypro-
ducerad bostad och efterlämnar en ledig bostad på 
den ordinarie bostadsmarknaden uppstår kedje-
effekter. En nybyggnation skapar rörlighet på 
bostadsmarknaden i form av att lediga bostäder 
uppstår i fl era led.

Vi kan förvänta oss en demografi sk förändring 
med en stor andel äldre människor som kan för-
väntas vilja byta bostad. Många av dessa vill säker-
ligen både välja bostadstyp men också i vilken 

Område

Hög Låg

Central Hög 1,2 2,2

1,7

2,6

2,2

1,5

1,2

1,1

Hög

Låg

Låg

Läge Inkomst

Perifer

Exploateringsgrad

Siffran anger antal bilresor/boende och dag
Källa: Trafi kalstringstal och trafi kprognoser 

för bebyggelseplanering, Inregia AB

Medelhög öppen bebyggelse: 
Huskvarna, 36 bostäder/ha

Sluten stadsbebyggelse: 
Söder, 88 bostäder/ha

Tät småhusbebyggelse: 
Grästorp, 13 bostäder/ha

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 fi nns t.ex. väldigt få bostads-
rätter i Norrahammar, Taberg och Månsarp. Egna 
Hem, Stensholm och Jöransberg har en mycket låg 
andel fl erbostadshus 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 tät-
het 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.
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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 demografi ska förändringen där 
äldre kan förväntas fl ytta till mindre bostäder/lägen-
heter. Flerbostadshus innebär i allmänhet en högre 
exploatering.

Arbetsplatsfördelning

42 %
58 %

35 %
65%

Flerbostadshus

Jönköpings kommun

Dagens
 fördelning

Det vi har byggt 
2000 - 2008

Likstora kommuner

Småhus

35 %
65%

34 %
66%

Hustyper i Jönköpings kommun

Arbete
I Jönköpings kommun fi nns 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 be-
dömas som ett rimligt cykelavstånd. Det är särskilt 
tydligt en bit ut från Jönköpings centrum. Det ser ut 
att fi nnas en vilja att bo på samma sida om stads-
centrum som man arbetar. Det innebär att arbets-
resor inte bara ska tillgodoses mot stadscentrum 
utan det fi nns ett stort resbehov från en stadsdel till 
en annan och att det behövs bra kommunikationer 
mellan dessa för alla trafi kslag. Det är särskilt an-
geläget att se till att det fi nns bra cykelförbindelser 
inom och mellan närliggande stadsdelar. Detta visar 

36%
46 %

18 %

33 %
43 %

24 %

Hyresrätt

Bostadsrätt

Äganderätt

Jönköpings kommun

Dagens
 fördelning

Det vi har byggt 
2000 - 2008

Upplåtelsefördelning i 
Jönköpings kommun
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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 tät-
orten ska kunna försörjas med kollektivtrafi k. Det 
är därför betydelsefullt att kunna stärka den lokala 
kollektivtrafi ken så att den ger god service och mot-
svarar 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 lik-
som efterfrågan på mark för lagerverksamhet kommer
att fortsätta. När det gäller att bedöma det komman-
de markbehovet inom lagerindustrin gör kommu-
nen två prognoser. I den första beräkningen följer 
markutvecklingen den genomsnittliga utvecklingen 
per år under perioden 1998-2007 med en ökning 

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
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Verksamhetsområdet Torsvik kan expandera söderut in i Vaggeryds kommun

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

på 10 hektar per år. I den andra beräkningen följer 
markutvecklingen näringslivsavdelningens mer ex-
pansiva 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 

både inom Jönköpings och Vaggeryds kommuner. 
Ett gemensamt arbete mellan kommunerna pågår.

Sysselsättningen inom branscher som detalj-
handel, privat och offentlig tjänst förväntas också 
fortsätta växa vilket medför att behovet av ytterli-
gare mark och lokaler kommer att öka med ca 50 
ha. Dessa verksamheter behöver inte alltid enplans 
byggnader utan kan byggas i fl era 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 användning-
ar 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 Munk-
sjön är ett sådant exempel på omvandlingsområde. 
Arbetet med Ramprogrammet inom Stadsbyggnads-
vision 2.0 runt Södra Munksjön har i en underlags-
rapport identifi erat de verksamheter som p.g.a. pro-
grammets intentioner inte kan vara kvar i området. 
Det är ca 85 ha som bör omlokaliseras till annan 
plats inom kommunen. 
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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 uppmärk-
sammar klimattrender som mer och intensivare 
nederbörd, höga vattennivåer i sjöar och vattendrag, 
fl er oväder, återkommande värmeböljor, fl er och 
längre torrperioder. Dessa frågor ger nya förutsätt-
ningar för planering av kommande byggnation. Det 
kan innebära att vissa områden ska undvikas eller 
att exploateringen kräver särskilda grundläggnings-
åtgärder.

En riskinventering för naturolyckor (underlags-
rapport 2) har genomförts av SGI som underlag till 
utbyggnadsstrategin.

Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bin-
dande styrmedel enligt miljöbalken. Avsikten är att 
skydda människors hälsa, förebygga eller åtgärda 
miljöproblem, och att genomföra EG-direktiv. Det 
fi nns idag normer för utomhusluft, fi sk- och mussel-
vatten 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 miljö-
kvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster. 
Normerna handlar om kvaliteten på yt- och grund-
vatten 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 för-
hållanden. 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, bekämpnings-
medel och andra föroreningar.
För grundvatten gäller att det inte skall vara föro-
renat eller riskera förorenas av vissa listade ämnen. 

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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Hållbart samhälle
Uppdraget är att ge förslag på en strategi för att 
tillgodose det långsiktiga utbyggnadsbehovet och 
samtidigt uppnå en hållbar utveckling. Varje kom-
mun 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 utgångs-
punkt 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 fi nns 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 be-
byggelse 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. 

 Förtäta inom tätortens gränser.

 Bygg i stråk där kollektivtrafi ken står i  
 fokus.

 Nyexploatering i anslutning till tätorts-
 bebyggelse.

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 kollektivtrafi k så att 
tomten utnyttjas på bästa sätt utifrån dessa hållbar-
hetsaspekter.

Strategiska principer 
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 kollektivtrafi ken till en bättre service. Detta 
gör vi genom att:
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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 fi nns tillgång till en blandad bebyg-
gelse i alla stadsdelar.

Vid förtätning och kompletterande byggna-
tion fi nns det stora möjligheter att se till att den 
befi ntliga miljön blir mer blandad och integrerad. 
Områden som bedöms som alltför ensartade kan 
göras mer komplexa. Tillkommande bebyggelse ska 
berika staden och komplettera omgivande bebyg-
gelse 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. 

Vid nybyggnad av en ny stadsdel i stråk ska samma 
principer gälla. Bebyggelsestrukturen ska vara så 
fl erfunktionell och komplex som möjligt. Fler verk-
samheter, arbetsplatser och service i ett bostadsom-
råde och en jämnare sammansättning av bostadsty-
per 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 ser-
viceinrättningar 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 fl er funktioner. Då 
skapas utrymme för fl era olika befolkningsgrupper 
och ökad social mångfald, handel, service och kol-
lektivtrafi k vilket ökar stads- eller kommundelens 
attraktivitet. Detta förhållningssätt är självklart i 
stadscentrum men det är lika betydelsefullt i ett 
stadsdels- eller kommundelscentrum.  
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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 valfri-
het, 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 ur-
bana 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. När-
het 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 plat-
ser 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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Utdrag ur Ålborgs-
åtagandena

Punkt 6. Bättre framkomlighet och 
mindre trafi k
Vi kommer därför att arbeta för att:

1. minska behovet av privata motorfordon 
och främja attraktiva alternativ som är 
tillgängliga för alla.

2. öka andelen resor som sker med kollek-
tivtrafi k, 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.

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 kollek-
tivtrafi k så att invånarna av egen vilja väljer att gå, 
cykla eller åka kollektivt istället för att åka bil. 

För att nå målet att minska biltrafi ken 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 av-
stånd, man ska lätt nå arbetsplatser, skola, service, 
fritidsaktiviteter och kollektivtrafi k gåendes eller 
med cykel. Även biltrafi kens stora markbehov för 
körytor och parkering, trängsel med bilköer, buller 
och stadens luftkvalitet är argument för att minska 
biltrafi ken i staden.

Kollektivtrafi k
Staden behöver en modern högkvalitativ kollek-
tivtrafi k koncentrerad till prioriterade överordnade 
stråk i stadsmiljön. Längs dessa stråk ska det fi nnas 
en hög koncentration av bostäder och arbetsplatser. 
Den högkvalitativa kollektivtrafi ken ska ha priorite-
rade körfält så att buss eller spårvagn inte behöver 
trängas med bilar. Sträckningen ska vara gen för 
att ge högsta framkomlighet och komfort för pas-
sagerarna. Kollektivtrafi kstråket 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 an-
talet resor med kollektivtrafi k/invånare (exkl. resor 
till skola) till år 2020.  Som delmål ska gälla minst 
30 % ökning till år 2012. 

Ett handlingsprogram för kollektivtrafi ken har 
tagits fram inom ramen för stadsbyggnadsvisionen.

Det ska fi nnas många och goda 
kommunikationsmöjligheter till och från 
Jönköping och en bra och välfungerande 
kollektivtrafi k i kommunen. Det förutsätter 
bra järnvägsförbindelser till Jönköpings 
centrum och ett väl utbyggt stomlinjenät 
med bussar. 

Från kommunprogram 2007-2010

Sektion på hur ett stråk ska utformas. Hög exploateringsgrad närmast kollektivtrafi klinjen.
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Föreslaget regionalt linjenät i Jönköpings kommun.
Källa: Handlingsprogram för kollektivtrafi k i Jönköpings kommun.

Kollektivtrafi ksystem  
Jönköpings kollektivtrafi k är uppbyggt enligt föl-
jande struktur: citybusslinjenät, lokal- och förorts-
bussnät samt regionalt linjenät. I Handlingsprogram 
för kollektivtrafi k i Jönköpings kommun som tar 
sikte på år 2030 beskrivs kollektivtrafi ksystemet en-
ligt samma struktur. I utbyggnadsstrategin utvecklas 
dessa tankar enligt följande:

1 Citybusslinjenät 
Dessa linjer kallas också stomlinjer. Ett modernt 
högkvalitativt kollektivtrafi ksystem med bussar 
som har egna körfält genom centrum och förbi 
trånga passager så att dess framkomlighet inte hin-
dras 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 trafi k. Den goda servicen och stora inves-
teringskostnaden kräver ett stort befolkningsunder-
lag.  Längs stråken ska det fi nnas en hög koncentra-
tion av bostäder och arbetsplatser. Vid nybyggnad 
inom dess upptagningsområde ska exploateringen 
vara hög och service ska samlokaliseras vid håll-
platser. 

2 Lokal- och förortsbussnät 
Kan jämföras med nuvarande stadsbussar som når 
de fl esta 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 fri-
tidsaktiviteter. Även längs dessa linjer ska området 
närmast hållplatserna utnyttjas på ett effektivt sätt 
för bostäder, service och arbetsplatser. Här fi nns 
också en del direktbussar som ger kortare restider.

3 Regionalt linjenät
Linjenät som förbinder större orter, även över 
kommungränserna. Det är viktigt att effektiva och 
attraktiva allmänna kommunikationer binder sam-
man kommunens olika delar.
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Föreslaget lokal- och förortsnät år 2030.
K

älla: H
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 för kollektivtrafi k i Jönköpings kom
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Föreslaget citybusslinjenät, inkl spårväg på linje 1, år 2030.
Källa:  Handlingsprogram för kollektivtrafi k i Jönköpings kommun.
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Bebyggelsestruktur
En viktig grundläggande faktor i denna utbyggnads-
strategi är att nya större utbyggnadsområden ska ha 
tillgång till goda kollektiva kommunikationer med 
en prioriterad kollektivtrafi klinje och bra förutsätt-
ningar att gå och cykla. Kollektivtrafi ken ska byg-
gas 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 stomlinjetrafi k. 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 arbetsplats-
områden med citylinjerna. Med det svagare befolk-
ningsunderlaget kan dessa linjer aldrig få samma 
service med turtäthet som citylinjerna men servicen 
kan hela tiden förbättras.

Tillgången till bra kollektivtrafi k 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 kollektivtrafi knätet. Dessa orter 
kommer att vara attraktiva att bosätta sig i, de har 
småstadskaraktär med bra service och bra kommu-
nikationer 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 utbyggnads-
möjligheter som tillgodoser den lokala efterfrå-
gan. Men orterna ska inte expandera stort om de 
inte kan få en mycket hög kollektivtrafi kstandard. 
Detsamma gäller enstaka kompletteringsbebyggelse 
på landsbygden, de ska tillgodose den lokala efter-
frågan.

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

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 fi nns ett behov av fl er tvärförbindelser mellan 
olika stadsdelar och fl er sammanhängande stråk 
genom centrum.  Det fi nns vinster att göra både för 
folkhälsan och den kommunala ekonomin.

Förutsättningar för cykelpendling
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Hushålla med resurser  
Genom hushållning och energibesparande åtgär-
der fi nns 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 re-
surser som det ska hushållas med och beaktas på ett 
professionellt sätt. 

Hänsyn ska tas till den befi ntliga bebyggelsens 
karaktär och kulturhistoriska innehåll. En komplet-
terande byggnation som görs på rätt sätt kan förhöja 
dessa värden och ge platsen ett mervärde. Det måste
fi nnas en viss återhållsamhet innan grönområden tas 
till exploatering. I staden fi nns stora och små grön-
ytor 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 kultur-
värden 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.
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Hållbarhetsanalys
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 hållbarhetskar-
torna 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 - Hus-
kvarna, men även kring de lokala centrumen fi nns 
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 pro-
gram med 11 målpunkter och viktningen har sedan 
gjorts vid en workshop 2009 gemensamt av tjänste-
män 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 byg-
gande. 

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 orter-
na i kommunen analyserats. Här kan man jämföra 
kommunens orter med varandra men även jämföra 
olika platser i samma ort.    

Hållbarhetskriterier

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 kollektivtrafi kstråk (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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Figuren visar ett exempel på hur 
metoden går till. 
Viktningskvoten multipliceras med värdet 
på kriteriet för att få fram hållbarhets-
kartan. Viktningen har arbetats fram av 
tjänstemän från olika förvaltningar.  

Hållbarhetskarta - Skärstad

Hållbarhetskarta - ÖlmstadHållbarhetskarta - Kaxholmen

Hållbarhetskarta - Lekeryd

Hållbarhetskarta - Bottnaryd

Hållbarhetskarta - Bankeryd

Hållbarhetskarta - Gränna

Hållbarhetskarta - Örserum
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Denna karta redovisar alla områden som har utretts för en exploatering och som uppfyller följande kriterier: 
de har närhet till befi ntlig tätbebyggelsestruktur, de har inte större lutning än 1:8 och de ligger inom upptag-
ningsområde för befi ntlig eller möjlig ny kollektivtrafi klinje.

Bruttokarta från 2008

-
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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 VB:302, V:323, V:321 förändrad till V:324
Järnvägsgatan-Kruthusgatan (Maden) O:603
Sotarevallen O:611
Gräshagen-Haga 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 B:202
Jönköping-Tokarp B:302
Jönköping, Ljungarum B:401
Norrahammar B:304, B:308
Taberg-Porteshult B:313
Månsarp B:320, del av B:318
Barnarp O:405
Torsvik V:320
Huskvarna-Jöransberg B:610
Huskvarna-Stensholm B:607
Tenhult-Herrgården B:704

Områden som har förändrats till att nu föreslås som ett strategiskt område.

Kortebo B:101, B:104, B:105, V:102
Åsens gård B:204
Ulvstorp VB:201-202 Ulvstorp 
 VB:202 Hedenstorp
Hovslätt B:301, O:301, O:302,
Norrahammar B:305, B:307
Norrahammars bruk O:308
Månsarp B:314, B:319
Torsvik V:309-311
Barnarp-Ljungarum B:404-406, O:404
Åkarp-Vissmålen VB504-505
Huskvarna –Oset O:601-602
Tenhult B:701-702, B:707
Tenhult V:701-702
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