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§ 20

Utbyggnadsstrategin – samrådsredogörelse och fortsatt arbete

Tekniska utskottet beslutade 2009-09-23 om samråd för utbyggnadsstrategin
som är en fördjupning av översiktsplanen. Förslaget har varit utsänt fr o m
2009-11-20 t o m 2010-01-11.
Gunnel Holmberg-Karlsson och Linda Tubbin presenterar den samrådsredogörelse med kommentarer som upprättats efter det genomförda samrådet.
Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras under avsnitten ”Den
blandade staden och god livsmiljö”, ”Hållbara kommunikationer”, ”Miljökonsekvensbeskrivning” samt de olika utbyggnadsstrategier som skisserats i
utbyggnadsstrategin. Samrådsredogörelsen innehåller även en sammanställning
av samtliga inkomna yttranden.
I det fortsatta arbetet behöver ett antal frågor belysas eller utredas ytterligare
för de olika områdena som lyfts fram i utbyggnadsstrategin. För Kortebo
handlar det om biltrafiken, flygbuller, riksintresset Björneberg, rekreationsintressena, fritidsbebyggelsen i norr, naturvärden/åkermark och risker för ras
eller skred. För A6 rör det sig om golfbanan, hur området kan angöras med bil
och buss, rekreationsintressen, naturvärden, framtida järnväg, barriärer och
risker för ras eller skred.
Barnarp bedöms som fortsatt intressant även om det inte fanns med som ett
eget alternativ i det remitterade materialet bl a mot bakgrund av att området har
nära både till Torsvik och stadscentrum. Förutsättningarna för en ny stombusslinje behöver belysas och en ev framtida järnvägsdragning kan ha betydelse för
området.
Under samrådet har många tryckt på att möjligheterna att utveckla Huskvarna
ytterligare vilket ska utredas bl a med avseende på kollektivtrafikförsörjning på
höjderna ovanför Huskvarna centrum och när det gäller förtätningsmöjligheter.
För Tabergsdalen behöver förutsättningarna för kollektivtrafiken klargöras och
möjligheter till förtätning och nybyggnation belysas.
För Torsviks verksamhetsområde behöver bl a möjligheterna till fortsatt
utbyggnad i delområden utredas ytterligare.
Sedan år 2000 har nybyggnationen i kommunen utgjorts av 70 % förtätning
och resterande delen nybyggnad som inte utgör förtätning. Dessa proportioner
behöver bibehållas i framtiden. När man förtätar behövs ett medvetet förhållningssätt och rätt typ av byggnation krävs för att resultatet ska bli bra. Kvarteret Nyckeln på Gräshagen kan sägas utgöra ett bra exempel på förtätning och
området där Kungsängsskolan ligger kan också bli ett sådant bra område.
Viktiga strategier för nybyggande och nyexploatering:
- endast områden med bra kollektivtrafik bör komma ifråga,
- hållbara kommunikationer ska prioriteras d v s gång- och cykelmöjligheter
Justerandes signatur
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samt kollektivtrafik,
- markbesparande bebyggelse,
- bebyggelsen ska vara blandad,
- etapputbyggnad för att nå uppsatta mål,
- kommunalt markinnehav underlättar.
Området Vissmålen-Åkarp bedöms som strategiskt viktigt att behålla i kommunal ägo. Då det inte bedöms vara aktuellt med exploatering på ett antal år
bör det vara möjligt för 4H-gården att få teckna ett något längre arrendekontrakt än vad som f n gäller.
När det handlar om en fördjupning av översiktsplanen behöver en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas där följande ska framgå:
- ett s k 0-alternativ,
- olika åtgärder för att motverka miljöpåverkan,
- en sårbarhetsanalys,
- översvämningsrisker och ev följder av klimatförändringar.
Det fortsatta arbetet avser att leda till att ett samlat förslag till utbyggnadsstrategi, med miljökonsekvensbeskrivning, ska kunna presenteras. Fördjupade
trafikstudier ska göras som omfattar bl a nya länkar, buller och beskrivning av
miljökonsekvenser. Fortsatt samråd med Jönköping Airport om bullerproblematiken ska genomföras liksom samråd med Vägverket om bl a E4, riksväg 31
och regional trafik. Stora infrastrukturfrågor som t ex Simsholmens kapacitet
ska också belysas. En genomförandeplan med prioriteringar och etappindelning
ska tas fram.
Under utskottets överläggning berörs bl a frågor om fjärrvärme, trafik och
buller. Utskottet framhåller vikten av att behovet av grönytor och grönområden
beaktas i det fortsatta arbetet.
Tekniska utskottets beslut
− Tekniska utskottet ställer sig bakom det presenterade förslaget till fortsatt
arbete.
− 4H-gården bör erbjudas möjlighet att teckna ett något längre arrendekontrakt.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE
1. Ett nytt bearbetat förslag ska presenteras. Förslaget ska ha som inriktning
att leda till en hållbar utveckling i enlighet med programmets
målsättning.
2. Förslaget ska åtföljas av en konsekvensbeskrivning som redovisar de
sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna. De miljömässiga
konsekvenserna ska redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning enligt
miljöbalken.
3. Fördjupade studier ska göras angående trafiklösningar. De olika
utbyggnadsriktningarna ska bearbetas för att analysera fram bra och
genomförbara trafiklösningar. Studierna ska framför allt inriktas på
biltrafikens påverkan på luftkvalitet, buller och framkomlighet i den
centrala staden samt kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter. Arbetet
ska samordnas med kommunikationsstrategin inom stadsbyggnadsvisionen och genomföras i samverkan med länstrafiken. Behovet av
utbyggnad av Djupadalsleden och bro över södra Munksjön ska utredas.
4. Kontakt ska tas med Jönköping Airport AB för fortsatt samråd om
flygbullerpåverkan på utbyggnaden av Kortebo och Månsarp.
5. Kontakt ska tas med Vägverket för fortsatt samråd om de regionala
trafikfrågorna. Framför allt ska utbyggnadsstrategins påverkan på E4 och
vägreservatet för riksväg 31 diskuteras. Kontakt ska också tas med Habo
och Mullsjö kommuner angående deras utbyggnadsplaner.
6. Utbyggnadsstrategins påverkan på stora infrastrukturfrågor kommer att
analyseras som t.ex. kapaciteten på Simsholmens reningsverk.
7. En plan för genomförandet av Utbyggnadsstrategin som redovisar
inriktning och etapper ska presenteras.

Stadsbyggnadskontoret
Gunnel Holmberg-Karlsson

Linda Tubbin

Projektledare

Översiktsplanerare

2

SAMRÅDET
Kommunstyrelsens Tekniska Utskott beslutade 2009-09-23 om samråd för
denna fördjupade översiktsplan. Förslaget har varit utsänt för samråd fr.o.m.
2009-11-20 t.o.m. 2010-01-11. Under denna tid har handlingarna funnits
tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten. Under en vecka var
utställningen bemannad under lunchtid med en politiker och en tjänsteman.
Informationen har även funnits tillgänglig på kommunens hemsida.
Samrådsmöten för allmänheten anordnades i Jönköping, Huskvarna,
Barnarp, Tenhult och Taberg. Sammanlagt besöktes mötena av 230 personer,
varav 25 % kvinnor och 75 % män. 83 yttranden har kommit in och nu ska
dessa beaktas och förslaget ska bearbetas vidare och ett slutligt förslag ska
presenteras i en utställning enligt plan- och bygglagens regler. Därefter
beräknas Utbyggnadsstrategin antas av Kommunfullmäktige som en
fördjupad översiktsplan vid årsskiftet 2010/2011.
Nedan finns en sammanfattning av inkomna yttranden med åtföljande
kommentarer och förslag till fortsatt arbete. Alla yttranden finns i sin helhet i
en bilaga.
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SAMMANFATTNING AV
INKOMNA YTTRANDEN OCH KOMMENTARER TILL FORTSATT ARBETE
Allmänt
Inkomna synpunkter

Regionala kommunikationer är viktiga, t ex arbetspendling till och från Vaggeryd och
Ödeshög.
Att växa till 150 000 invånare är en alltför låg ambition och återspeglar inte den
framåtanda som borde prägla Jönköping. Det bör tas fram ett måldokument med
utgångspunkt att kommunen kommer att ha 200 000 invånare år 2050.
Brist på bostäder begränsar tillväxten. En satsning på attraktiva bostadsområden och
boendeformer krävs för att fler ska flytta till Jönköping oavsett hur många tillgängliga
jobb det finns. Människor kommer att bosätta sig där man trivs och jobben kommer efter.
En möjlighet är att använda sig av de kommunala bolagen för att komma igång med
byggnationer. Kommunen behöver öka sitt markinnehav i strategiska områden för att öka
möjligheterna att styra över byggnationen.
Det måste förtydligas hur utbyggnadsstrategin samverkar med gällande översiktsplan.
När gäller den ena eller andra planen?
Kommentarer och förslag till fortsatt arbete

Samrådet är nu avslutat och nästa steg är att presentera ett slutligt förslag till en
utställning enligt plan- och bygglagens regler. Det fortsatta arbetet ska nu inriktas på att
ta fram detta nya förslag. Utbyggnadsstrategin syftar till att ge kommunen en beredskap
för en befolkning på 150 000 invånare. Strategin ska peka ut riktning och ambitioner och
fortsatt arbete kommer därför också att inriktas på hur strategins huvudtankar ska föras
vidare i den efterföljande mer detaljerade planeringen t ex vid lokaliserings- och
bygglovprövning samt marktilldelningsbeslut. Strategin har en lång genomförandetid,
kanske upp emot 40 år, och genomförandet behöver struktureras och prioriteringar
behöver göras. Det känns inte meningsfullt att nu peka ut områden på ännu längre sikt.
Strategin har också till uppgift att ge förslag på vilka åtgärder som ska vidtas inom den
fysiska planeringen för att strategins målsättningar ska bli verklighet. Därför bör den
innehålla en genomförandeplan där man redovisar genomförandet och hur prioriteringar
ska göras. Nu krävs att vi tydligare prioriterar i vilken ordning vi ska bygga ut kommunen
och förslagsvis kan bostadsförsörjningsprogrammet nyttjas för detta.
För att kommunens höga ambitioner angående hållbar utveckling ska få genomslag i det
som faktiskt byggs måste ambitionerna finnas med som en ingång i kommande
detaljplaner och projekt. Rutiner för hur en hållbar utbyggnadsstruktur ska åstadkommas i
arbetet med program, detaljplaner och nyexploateringar ska tas fram som ett delprojekt
inom kommunens Program för hållbar utveckling och i samverkan med
utbyggnadsstrategin.
En folkmängd på 150 000 invånare bedöms med nuvarande prognosunderlag kunna
inträffa vid seklets mitt. Om kommunen beslutar om en vision med en betydligt snabbare
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befolkningsökning så kan kommunen ta beslut om att utbyggnadsstrategin ska
genomföras under en kortare tid. Det innebär i så fall att man i genomförandeplanen ska
kunna ange hur man i praktiken ska kunna öka volymerna i bostadsproduktionen. Utifrån
den aspekten är det viktigt att redan nu ha en medvetenhet och ta ett ansvar för att staden
och kommunen ska växa på ett effektivt och markbesparande sätt. Kommunen kommer
att växa även efter strategins planperiod och då måste det finnas områden kvar för
kommande expansion som också ska kunna ske på ett hållbart sätt. Det innebär att redan
nu är val av exploateringstäthet avgörande både för förtätnings- och omvandlingprojekt
inom stadens gränser, såväl som vid nyexploatering i stadens och tätorternas utkanter. Vi
behöver ett mark- och resursbesparande byggande under den närmsta tiden för att
upprätthålla goda förutsättningar till att kunna växa på ett hållbart sätt även efter
utbyggnadsstrategins planperiod.
En väl fungerande bostadsmarknad är mycket betydelsefull för kommunens attraktivitet
och ger möjligheter till inflyttning för nya invånare och omflyttning för befintliga
invånare. Kommunalt markinnehav underlättar generellt genomförandet av byggnation
och ger större möjligheter att styra innehållet.
Det finns ett starkt önskemål från de mindre orterna om nybyggnation för att tillgodose
en lokal efterfrågan på bostäder och stärka orternas förutsättningar att behålla befintlig
service. Kommunens möjligheter att stödja en sådan utveckling behöver diskuteras. I
genomförandeplanen för utbyggnadsstrategin bör frågan tas upp om vilka möjligheter och
styrmedel som finns för att få igång byggprojekt i de mindre orterna och stadsdelarna. En
möjlighet att komma fram med ny bebyggelse i de mindre orterna och stadsdelarna kan
vara att använda de kommunala bolagen för byggnationer. En utökad samverkan och
dialog mellan kommunen och byggherrar kan kanske ge nya perspektiv och idéer om hur
den hållbara byggnationen kan se ut.
Den blandade staden och en god livsmiljö
Inkomna synpunkter

Många instämmer i strategins beskrivning av att kommunen behöver en blandad
bebyggelse som passar alla människor. Vi behöver en mångfald av bostäder, arbetsplatser
och service inom ett begränsat geografiskt område så att invånarna får en naturlig närhet
mellan bostad, skola, förskola, grönområden och service. En tätare stadsmiljö behövs för
att få en närhet mellan bostad och andra målpunkter i samhället. Vi behöver en ökad
variation i hur vi planerar bostadsområden, i synnerhet områden med flerbostadshus.
Bygg fler hyresrätter.
Kommentarer och förslag till fortsatt arbete

Stadens struktur har en mycket stor betydelse för hur invånarna upplever sin stad. Den
blandade stadens fördelar beskrivs i samrådshandlingens analys och fortsatt arbete ska
inriktas på hur kommunen ska arbeta för att kunna åstadkomma den blandade staden både
inom befintlig bebyggelse och vid nybyggnation. Vilka verktyg finns att tillgå och vad
bör och kan kommunen styra?
Den blandade staden ger förutsättningar för jämställdhet och mångfald samt barns och
äldres möjligheter i samhället. Närhet till offentlig och kommersiell service, gång- och
cykelvägnät och kollektivtrafik är exempel på samhällsfunktioner som ökar
jämställdheten. Frågor som är viktiga att bevaka i kommande planering är bland annat
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följande: Närmiljöns utformning och fysiska tillgänglighet, närhet till grönområden,
lekplatser, spontanytor för idrott samt parker för rekreation och aktiviteter. Den nya
platsens/stadsdelens identitet, karaktär, kulturvärden och integrering i stadsbild, och
platsens förutsättningar för det sociala livet med kultur- och fritidsaktiviteter är också
faktorer som påverkar stadens och boendemiljöns attraktivitet. Dessa frågor kommer att
tas upp i utbyggnadsstrategin på en mer översiktlig nivå men måste framför allt bevakas
vid kommande detaljplaner och projekt.
Alla människor ska ha ett bra och prisvärt boende. Tillgång till olika typer av bostäder
och upplåtelseformer stärker mångfalden bland kommuninvånarna. Det är angeläget att
planera även för personer med svag försörjningsförmåga för att motverka segregering.
Ungdomar som ska etablera sig på bostadsmarknaden behöver hyresrätter.
Det är viktigt att det finns en blandad bebyggelse i alla kommundelar. I hela kommunen
finns det förtätnings- och nybyggnadsmöjligheter som kan uppfylla detta mål. Tyvärr
finns det bl.a. av ekonomiska skäl svårigheter att få till en byggnation i de mindre
tätorterna.
Hållbara kommunikationer
Inkomna synpunkter

Många påpekar betydelsen av gång- och cykelmöjligheter. Det är viktigt med ett bra och
finmaskigt nätverk av trafiksäkra cykel- och gångvägar. Det ska finnas gena och snabba
GC-banor som ligger avskilda från trafikerade bilvägar för att skydda cyklisterna från
avgaser och andra trafikstörningar.
Det finns en enighet om att en väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för
hållbar utveckling. Kollektivtrafiken måste göras konkurrenskraftig i förhållande till
bilen. Kollektivtrafiken ska vara billig, turtät och lättillgänglig. Man påpekar också
behovet av att förbättra kollektivtrafiken för redan befintliga stadsdelar. Kollektivtrafiken
måste även utvecklas till de mindre orterna och i kommunens ytterområden.
Åter andra anser att det är orealistiskt att tro att kollektivtrafiken ska kunna lösa
trafikproblemen. Bilen är ovärderlig. Det individuella resandet kommer även i framtiden
utgöra en stor del av vårt resande. Teknikutvecklingen kommer medföra att bilen i
framtiden inte kommer vara en miljöbelastning. Framkomligheten på E4an är ett problem
och därför behöver den byggas ut till 6 filer genom den centrala staden. Planera
långsiktigt för en ny sträckning för E4an som går utanför Jönköping och Huskvarna.
Lägg E4 i tunnel förbi Huskvarna.
Några frågar sig hur vi ska kunna lösa problemen med biltrafiken samtidigt som
resandebehovet ökar i och med att kommunen växer. Biltrafiken skapar redan nu
miljöproblem genom dålig luft, högt buller och trängsel i stadsmiljön. Den planerade
tillväxten i staden kommer att medföra att miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att
överskridas, att bullerstörningarna och trängseln kommer att öka. Oavsett vilken
utbyggnad som kommunen väljer måste dessa frågor lösas och redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Det är alltför optimistiskt att tro att kollektivtrafikresandet ska kunna fördubblas.
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Satsning på kombiterminalen för att skapa hållbara transporter även för godset är viktigt
för Jönköping.
Kommentarer och förslag till fortsatt arbete

Trafikfrågorna kommer att fördjupas i det fortsatta arbetet. En ökad befolkning ger ett
ökat resbehov. Med stöd av inkomna synpunkter kommer de olika
utbyggnadsalternativen att bearbetas vidare. Analyser och fördjupade studier behöver
göras för att studera biltrafikens flöden och dess konsekvenser i förhållande till olika
utbyggnadsmöjligheter. Även om bilarna i framtiden blir tystare och mer miljövänliga
kommer de ändå att kräva stort utrymme i staden.
Det långsiktigt hållbara samhället ska byggas, och då handlar det bland annat om att
minska bilberoendet och samtidigt ge möjligheter för en ökad kollektivtrafik och gångoch cykeltrafik. Vi ska skapa mer hållbara transporter, kollektivtrafiken ska vara
konkurrenskraftig och gång- och cykelvägnätet ska utvecklas. Kommunen har satt upp ett
mål om att fördubbla resandet med kollektivtrafik till år 2020. För att klara målet behöver
bl.a. byggnation ske där den kan stärka både befintliga och nya kollektivtrafikstråk.
Fördjupade analyser kan behöva göras om hur kraftfull exploatering som behövs för att få
ett tillräckligt underlag för kollektivtrafiken. Inom stadsbyggnadsvisionens ram pågår ett
arbete med en kommunikationsstrategi och ett handlingsprogram för kollektivtrafiken där
olika lösningar för kollektivtrafiksystemet utreds.
För att uppnå ett hållbart samhälle måste även pendling till och från kommunen kunna
ske med hållbara transporter. Därför är det viktigt med ett samarbete mellan
kommunerna.
För att klara trafiksituationen i centrum när Jönköping och Huskvarna växer behöver
behovet av nya vägar utredas, t ex riksväg 31 mellan Ryhov och Jära samt
Djupadalsleden mellan Kortebo och Dalvik. Vi behöver också utreda om det är
nödvändigt med en ny länk över Munksjön för att klara en omfördelning av trafikflödena.
Den regionala trafiken från Habo och Mullsjö bedöms också påverka trafiksituationen vid
infarten mot Jönköping kring Talavid och ska utredas. Anslutning mot ÅsenvägenKungsgatan-Junegatan ska finnas med i beräkningarna. Utbyggnadsalternativens
påverkan på trafikflödena på E4 ska också uppmärksammas.
I samverkan med pågående kommunikationsstrategi ska en redovisning göras av hur
kommunen bedömer att en fördubbling av kollektivtrafikresandet ska kunna genomföras.
Utbyggnadsstrategin och den fysiska planeringen har ansvar för en del av dessa åtgärder.
Miljökonsekvensbeskrivning
Inkomna synpunkter

Miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras i flera avseenden som t.ex att
nollalternativet ska beskrivas, och vilka åtgärder man avser att vidta för att motverka
betydande miljöpåverkan. Det bör även framgå när i tiden kommunen avser göra de
utredningar som föreslås. Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa de samlade
konsekvenserna för Södra Munksjön och Utbyggnadsstrategin. Det vore positivt om
visionen kring Södra Munksjön omvandlas till en fördjupad översiktsplan.
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Kommentarer och förslag till fortsatt arbete

Miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras i flera avseenden. Nollalternativet
ska beskrivas, åtgärder för att motverka betydande miljöpåverkan ska redovisas, och
uppföljning och övervakning av miljöeffekter ska beskrivas. Trafikens påverkan på
miljökvalitetsnormerna (MKN), buller och framkomlighet är de största frågorna. Förslag
till trafikåtgärder ska redovisas.
Miljökvalitetsnormerna för vatten med ej godtagbar kemisk status ska belysas.
Övergripande dagvattenfrågor ska tas upp.
I det fortsatta arbetet ska samhällets sårbarhet beaktas. Det kan gälla frågor som risker för
översvämningar, naturlyckor som ras och skred samt effekter av klimatförändringar.
Dessa frågor kommer översiktligt att ingå i MKB:n för att sedan kunna beaktas vidare i
den efterföljande mer detaljerade planeringen. Fördjupade studier kan då bli aktuella.
Strategi: förtätning/omvandling
Inkomna synpunkter

Det finns en enighet om att kommunen behöver arbeta med förtätning och omvandling
inom stadens gränser för att invånarna ska få en närhet mellan bostad, arbete, service och
andra målpunkter. Det ger de bästa förutsättningarna för gång och cykel samt goda
möjligheter att utveckla kollektivtrafiken allt mer. Dessutom spar en sådan inriktning på
åkermarken. Det måste finnas en försiktighet så att tillräckligt med grönytor blir kvar för
att säkerställa attraktiva boendemiljöer och möjligheter för rekreation och aktiviteter. De
gröna lungorna är mycket viktiga, de behövs också för dagvattenanläggningar. Man
påtalar svårigheter med att kunna genomföra förtätning som t ex allmänhetens
synpunkter, ekonomiska svårigheter, resurskrävande planeringsprocesser osv.
Man efterfrågar fler lägenheter, särskilt hyreslägenheter. Önskemålet är särskilt starkt
från de mindre orterna, där man sedan många år vet att det finns en efterfrågan på hyresoch bostadsrätter. Man ser att det är mycket viktigt för de mindre orterna att få ett tillskott
på nya bostäder, kanske särskilt i centrum för att kunna behålla den service som finns på
orten.
Några föreslår en ännu kraftigare förtätning och högre exploateringsgrad än vad som
redovisas i utbyggnadsstrategin för att spara på jordbruksmark och för att inte behöva ta i
anspråk så stora nyexploateringsområden eller för att få ett tillräckligt stort
befolkningsunderlag för en riktigt bra kollektivtrafik.
Kommentarer och förslag till fortsatt arbete

Det fortsatta arbetet kommer att fördjupas i hur förtätning och omvandling inom stadens
gränser ska genomföras och hur en prioriteringsordning ska kunna göras. Alla nu kända
och icke kända förtätningsområden är en viktig resurs och kommer därför att finnas med
som en förutsättning i den strategi som slutligen kommer att presenteras. Vid förtätning
och omvandling av grönområden är det viktigt att kompensera med nya grönområden
eller att befintliga stärks och rustas upp. Faktorer som har betydelse för att åstadkomma
rätt typ av bebyggelse på rätt plats för att nå strategins uppsatta mål ska uppmärksammas
för att framför allt uppnå såväl den socialt hållbar miljön som den ekonomiska och
miljömässiga.
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Enligt Ålborgsåtagandena som kommunen har skrivit under ska staden växa inåt. Detta
sätt att planera är markbesparande, ger många människor närhet till samhällets olika
funktioner och ger möjlighet att stärka och utveckla service som t ex kollektivtrafik och
bostadsnära kommersiell service.
Stadsbyggnadsvisionens omvandlingsområden ska ha fortsatt hög prioritet eftersom det
följer kommunens ambition om att staden ska växa inåt och ansvaret att hushålla med
mark samt att området har de bästa förutsättningarna ur hållbarhetssynpunkt utifrån
strategins målsättningar.
Strategi: Utbyggnadsalternativ
Inkomna synpunkter
Alternativ 1, Kortebo

Området har stora fördelar, det har ett attraktivt läge, motsvarar framtidens behov och
kollektivtrafiken kan få en bra lösning.
Området har också svårigheter som måste lösas. Alternativet innebär att ett nytt större
område exploateras i stadens utkant vilket medför ett ökat resande och en utdragen
stadsstruktur. Det finns en risk att man skapar en extern stadsdel/förort utan direkt
koppling till staden. Det kan också vara svårt att skapa nya arbetsplatser i området.
Biltrafiken från Kortebo till Jönköpings centrum är ett problem. En analys av
transportfrågorna krävs där man analyserar helheten av trafiken från Kortebo, Bankeryd
och Habo mot Jönköping. Behov av ny väglänk motsvarande Djupadalsleden behöver
utredas.
Inom området finns stora natur- och rekreationsvärden som vid en exploatering ska
beaktas. Områdets norra del kring Rickarp och Målskog är ett värdefullt friluftsområde
för bankerydsbor. Det nyttjas av flera föreningar som är beroende av lantliga
omgivningar. Bankeryds Ridklubb har 350 medlemmar, en viktig fritidsverksamhet som
ska ges möjlighet att fortsätta. De är beroende av mark för sin verksamhet. Jönköpings
Brukshundsklubb är också aktiva i området. Kortebo innehåller en del åkermark som
flera remissinstanser anser ska bevaras. Granbäcks gård ska helt undantas från
exploateras. Ny bebyggelse och ny väg genom landskapet vid Tubbarp och Målskog är
inte bra för hästverksamheten och rekreationslandskapet. Det kommer inte längre att vara
en miljö för fritid och rekreation. Länsstyrelsen anser att ingen ny bebyggelse ska
tillkomma inom riksintresset Järstorp.
Utbyggnadsstrategin tar inte tillräcklig hänsyn till flygplatsen och dess
expansionsmöjligheter. En exploatering av Kortebo kan innebära att Axamo Flygplats
kan få begränsningar i sin verksamhet. Nya bostäder ska inte byggas inom bullerkurvorna
FBN 55 dBA och 70 dBA max. Ett nytt ändringstillstånd för flygplatsen finns sedan 2009
och en ny ansökan om koncessionstillstånd ska lämnas in senast 2011. Om strategin antas
kommer en utbyggnad av rullbanan med 800 meter att försvåras eftersom det bullerstörda
området måste utökas. Det gäller ny bebyggelse både i Kortebo och Månsarp.

9

Alternativ 2, A6-området

A6-området har fördelen att ligga strategiskt bra i staden. Det har ett attraktivt läge, har
närhet till arbetsplatser och motsvarar framtidens behov. A6-området kommer att bli ännu
mer strategiskt intressant i och med utvecklingen av Södra Munksjöområdet och
Götalandsbanans station. Alternativet ger en rundare stad med bättre närhet även mot
öster. Utbyggnadsstrategin underskattar områdets möjligheter till bra
kollektivtrafiklösningar. Det behövs en fördjupad utredning för att analysera
möjligheterna till en högprioriterad kollektivtrafik. Kanske krävs det en högre
exploatering för att skapa ett tillräckligt befolkningsunderlag. Inom området finns stora
natur- och rekreationsvärden som vid en exploatering ska beaktas. Det gäller i synnerhet
naturvärden i ravinerna.
Flera remissinstanser anser att golfbanan inte får bebyggas eftersom det är ett viktigt
rekreationsområde. A6-området kan istället utvecklas till ett centralt beläget rekreationsoch friluftsområde som rymmer många fler aktiviteter än idag som t ex jogga, rida, ha
tipspromenader och spela golf. Behovet av ett sådant kommer att bli allt större i och med
att staden växer. Å andra sidan anser många att golfbanan kan flyttas förslagsvis till
Barnarp. Alternativt att området kan byggas ut i etapper, så att golfbanan kan vara kvar
under en övergångsperiod.
Alternativ 3, spridd utbyggnad

Fördelen med detta alternativ är att olika stadsdelar får ett tillskott på nya bostäder vilket
ger lokala utvecklingsmöjligheter. Det blir en bebyggelsestruktur med en geografisk
spridning.
Flera anser att alternativ 3 på lång sikt har sämst förutsättningar att medverka till
kommunens uppsatta hållbarhetsmål. En spridd utbyggnad bidrar till en stor
stadsutbredning. Alternativ 3 innebär en utglesning av staden och är inte bra eftersom
kollektivtrafiken inte har chans att byggas ut. Förslaget förstärker heller inte
centrumfunktioner. Vilken befolkningstäthet krävs inom varje stadsdel för att förbättra
kollektivtrafiken?
Kommentarer och förslag till fortsatt arbete

Alternativen som presenterades i samrådshandlingen ska utvecklas och bearbetas för att
kunna leda till ett samlat utbyggnadsförslag som på lång sikt har de bästa
förutsättningarna att skapa en hållbar utbyggnad och som bäst kan medverka till att
kommunens uppsatta mål uppnås.
Alternativ 1, Kortebo

Två alternativ inom Kortebo ska studeras djupare. Dels samrådshandlingens alternativ 1
och dels ett minskat alternativ som utgår från Kortebovägen som det genomgående
kollektivtrafikstråket. Inom alternativ Kortebo är de stora frågorna hur bil- och
kollektivtrafiken och dess konsekvenser ska lösas. En annan grundläggande fråga som
måste studeras djupare är flygbullret över området, både flygbullrets konsekvenser på
utbyggnaden och utbyggnadens påverkan på flygplatsens verksamhet. Utbyggnadens
påverkan på riksintresset för kultur, Järstorps sockencentrum –Björnebergs gård ska
också bedömas i det fortsatta arbetet. Övriga intressen som fritidsbebyggelse, rekreation,
Bankeryds Ridklubb, Jönköpings Brukshundsklubb mm tas med i kommande avvägning
inför utställningsversionen.
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Alternativ 2, A6

Alternativet ska utvecklas vidare med tanke på angöring och kollektivtrafikförsörjning till
området. Dessutom ska en mindre utbyggnad av A6-området studeras, där golfbanan i en
etapputbyggnad tills vidare kan vara kvar.
Alternativ 3, spridd utbyggnad

Strategin ska utreda möjligheterna att stärka mindre orter och befintliga
stadsdelscentrum, genom en kompletterande byggnation i strategiskt belägna områden,
t.ex. lokala centrum eller andra offentliga platser.
Alternativ Barnarp

I samrådsalternativen föreslogs inte Barnarp som en större utbyggnad, men möjligheten
att utveckla Barnarp med ett nytt förstärkt kollektivtrafikstråk in till centrum bör studeras
vidare.
Strategi: Centrala tätorten
Inkomna synpunkter

Det finns ett behov av att bygga mer i Huskvarna centrum för att upprätthålla befintlig
service. Man föreslår bland annat att ett p-hus byggs så att man kan bebygga centralt
belägna p-platser med bostäder, t ex Sotarevallen. Huskvarna är åsidosatt. Kommunen
bortser från Huskvarna men måste visa en vilja att även utveckla Huskvarna. Att
stomlinjerna inte kan nå öster om Huskvarna centrum är inget skäl.
F523, vid Kungsängsvägen är ett grönområde som tillhör Öxnehaga samfällighet och ska
inte exploateras.
Barnarp-Odensjö är en bra utbyggnadsriktning. Barnarp har närhet till arbetsplatser på
Torsvik. Förutsättningarna för ny kollektivtrafik är goda.
Södra Munksjöområdet är ett strategiskt omvandlingsområde och ska ges högsta prioritet.
Det bör hanteras inom ramen för en egen översiktsplan.
Åsens gård har en kulturmiljö som påverkas negativt om Åsen bebyggs.
Lyft fram Tabergsdalen. Genomför ett lätt spårvagnssystem på Vaggerydsbanan, utred
vidare.
Flahult har bra närhet till Torsvik och bör bebyggas med bostäder. Snabbussar, fler tåg
och bättre cykelvägar önskas från Taberg.
I Tenhult ska Herrgårdsgärdet och centrumtomter bebyggas.
Många synpunkter finns på områden som inte bör exploateras men även förslag på
ytterligare områden. Det finns också motstridiga åsikter. Nedan anges några exempel.
Ska inte exploateras: F523 vid Kungsängsvägen, B401 inom Strömsbergs naturreservat,
F401 vid norra Ljungarum, B303 och F304 i Hovslätt, VB201 vid Ulftorp, F205 på
Bymarken, F319 på Grästorp, B105 Granbäcks gård, B308 i Taberg och B901 Sjöåkra i
Bankeryd.

11

Ska exploateras: Maden och Oset i Huskvarna, Tenhultsdalen/Bråneryd,
Öxnehaga/Åkarp, Lekeryd, Flahult, Tahe, Månsarp, Odensjö gård och södra Barnarp,
Herrgårdsgärdet och centrumtomter i Tenhult, samt kvarteren Ciceronen, Domherren och
Grävlingen.
Kommentarer och förslag till fortsatt arbete

Samrådshandlingen föreslår flera förtätnings/omvandlingsområden och
nybyggnadsområden i Huskvarna. I det fortsatta arbetet och i samverkan med det
kommunala bostadsförsörjningsprogrammet gäller det att göra en prioritering av dessa
områden för att åstadkomma en lämplig utbyggnadsvolym i Huskvarna. Med hänsyn till
synpunkterna om för lite utbyggnadsmöjligheter i Huskvarna kommer områdena åter att
bedömas inför utställningshandlingen. Kommunen har en vilja att byggnation också ska
ske i Huskvarna i enlighet med strategins målsättningar för hållbar utveckling. Det
innebär att förtätning, omvandling och nybyggnation ska ske där det finns eller kan bli
god service och kollektivtrafik. Huskvarnas topografi och störande verksamheter i
centrum erbjuder inte de bästa förutsättningarna för detta, men det är en fråga som måste
fördjupas.
Åkarp-Vissmålen bör behållas som ett strategiskt område, dels i avvaktan på beslut om
Götalandsbanan, dels med tanke på en framtida exploatering. Någon utbyggnad bör inte
ske där förrän sträckningen av Götalandsbanan/Europabanan är klarlagd. Därför bör det
kunna vara möjligt att låta 4H-gården, Vissmålen få ett längre arrendekontrakt så att de
kan göra behövliga investeringar. De har nu 1-årig förlängning av arrendet.
Närboende har protesterat mot en exploatering av område F523 vid Kungsängsvägen.
Exploateringen av nedre Öxnehaga på 1970-talet har finansierats på samma sätt som
andra områden, dvs. i exploateringen ingick att iordningställa angränsande parkmark.
Parkområdet ägs av kommunen.
Samrådshandlingen föreslår flera förtätnings/omvandlingsområden och
nybyggnadsområden i Tabergsdalen. Ett eventuellt spårvagnssystem på Vaggerydsbanan
kommer inte att utredas mer inom utbyggnadsstrategin men ska beaktas som en framtida
möjlighet och påverkar därför val av bebyggelsetyp och bebyggelsetäthet i närheten av
spåret. I enlighet med strategins grundtankar så ska nybyggnation intill befintliga eller
tänkta bra kollektivtrafikstråk göras med en hög exploatering.
Det stationsnära läget i Tenhult och de goda pendlingsmöjligheterna innebär att
framtidens bebyggelsestruktur i Tenhult är särskilt intressant. Särskild uppmärksamhet
ska ägnas åt att enas om en lämplig exploateringsgrad på Herrgårdsgärdet som motsvarar
framtidens krav på hållbart byggande.
För att komma ett steg närmare mot hållbar stadsutveckling även i de mindre orterna bör
en utbyggnad i stationsnära områden prioriteras i Tenhult, Bankeryd och TabergNorrahammar/ Tabergsdalen.
I samrådsyttrandena finns förslag på nya områden för byggnation och andra områden som
man anser ska tas bort från förslaget. En bedömning av dessa områden kommer att göras
inför utställningsversionen av utbyggnadsstrategin. Det gäller både områden för
förtätning, omvandling och nybyggnad.
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Strategi: Övriga orter
Inkomna synpunkter

Utbyggnadsstrategin tar inte tillräcklig hänsyn till att hela kommunen ska ha en
utveckling. En befolkningsökning ska kunna ske även i övriga orter. Det krävs ett aktivt
arbete från kommunens sida för att hela kommunen ska leva. Från de mindre orterna,
även de som ligger inom den centrala tätorten, påpekas att man behöver fler bostäder. Det
finns byggprojekt som man har väntat på byggstart i flera år. Nya bostäder med hyresoch bostadsrätt ger människor möjlighet att byta bostad och ger förutsättningar för
flyttkedjor. Redovisning av Övriga orter ska integreras i den slutliga versionen av
utbyggnadsstrategin. Bankeryd bör räknas in i den centrala tätorten.
Kommentarer och förslag till fortsatt arbete

Strategin innehåller mål om att även övriga orter ska fortsätta utvecklas. Alla
kommundelar behöver en befolkningsökning. Det finns förtätningsmöjligheter även i de
mindre orterna och en kompletterande byggnation kan ge en välbehövlig utveckling.
Strategi: Verksamhetsområden
Inkomna synpunkter

Utvecklingen av verksamhetsområden beskrivs mycket knapphändigt. Områdena bör
beskrivas med avseende på vilken typ av verksamheter som är lämpliga i de olika
områdena. Nya stora industriområden utgör typiskt sett betydande miljöpåverkan till följd
av de miljöeffekter som uppkommer inom området samt områdets egen påverkan i form
av dagvatten, hårdgjorda ytor, markanspråk mm.
Enligt Logpoint South Sweden bör Torsviksområdet kompletteras med ytterligare
markområden för verksamheter.
Kommentarer och förslag till fortsatt arbete

Utbyggnadsstrategin förutsätter en fortsatt utveckling av verksamhetsområdena Torsvik
och Hedenstorp. De båda områdena vänder sig till olika verksamhetstyper. Företag med
behov av järnvägsanslutning och närhet till kombiterminal ska lokaliseras till Torsvik. I
övrigt är det angeläget att verksamheter och arbetsplatser som inte är störande kan
integreras i stadsbebyggelsen. Det är särskilt angeläget i de nya stadsdelarna för att få en
intressant och komplett bebyggelsemiljö. Det bör finnas en viss medveten återhållsamhet
i viljan att omvandla verksamhetsområden till nya bostadsområden. Att behålla ett
verksamhetsområde som får utvecklas kan många gånger ge ett större värde för området
än om det ersätts med bostäder.
Det är väsentligt att beakta behovet av verksamhetsområden för de verksamheter som
måste flyttas från södra Munksjöområdet när stadsbyggnadsvisionen genomförs.
Synpunkter på behov av ytterligare utredningar
Inkomna synpunkter
•
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Djupare analyser av trafikproblem och trafikkonsekvenser behöver göras. Det gäller
framför allt miljökvalitetsnormer, buller, framkomlighet och förslag till lösningar.

•

Konsekvensbeskrivningen behöver kompletteras i ett flertal frågor. Ett nollalternativ
och en sammanfattande bedömning bör finnas med. Påverkan på riksintressen,
barnperspektiv, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet och de 11 folkhälsomålen
ska redovisas. Utvecklingen av den befintliga bebyggelsen behöver belysas, bland
annat med hänsyn till risker, MKN, översvämning och buller. Arbetet med åtgärder
bör läggas upp.

•

Axamo Airport har ett nytt tillstånd. Nya bullerberäkningar bör tas fram av
Luftfartsverket Teknik. Ta även hänsyn till framtida utbyggd rullbana.

•

Spårväg på Vaggerydsbanan ska utredas.

•

Utred ny sträckning av E4 utanför Jönköping och Huskvarna. Tunnel genom
Huskvarna?

•

Kommunen bör ta fram en målsättning om närhet till grönområden, lekplatser, parker
och spontanytor för idrott.

•

Prioritera för genomförande. Upprätta en utbyggnadsordning förslagsvis i samband
med bostadsförsörjningsprogrammet. Redan nu bör förberedelser göras för hur
strategins huvudtankar ska föras vidare i den efterföljande mer detaljerade
planeringen samt t ex lokaliserings- och bygglovprövning samt
marktilldelningsbeslut.

•

Kommunen bör ta initiativ till dialog och samverkan mellan byggherrar och
kommunens plan- och exploateringsverksamhet. I utvecklingsområden med flera
aktörer bör man tillsätta operativa projektorganisationer i direkt samarbete med
näringsliv och markägare.

•

En ny kommunvision ska tas fram som visar en tillväxt till 200 000 invånare år 2050.

Kommentarer och förslag till fortsatt arbete

Ett eventuellt spårvagnssystem på Vaggerydsbanan kommer inte att utredas mer inom
utbyggnadsstrategin men ska beaktas som en framtida möjlighet och påverkar därför val
av bebyggelsetyp och bebyggelsetäthet i närheten av spåret. I enlighet med strategins
grundtankar så ska nybyggnation intill befintliga eller tänkta bra kollektivtrafikstråk
göras med en hög exploatering.
Det finns redan en målsättning om bostäders närhet till grönområden i
Grönstrukturplanen. Ytterligare utredningar kommer inte att göras inom strategin.
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INKOMNA YTTRANDEN

Sammanställning över inkomna yttranden
Utbyggnadsstrategi, 150 000 invånare
1
2
3

Statliga och regionala myndigheter

inkom den

Länsstyrelsen
Vägverket och Banverket
Försvarsmakten

2010-01-20
2010-01-20
2010-01-04

Kommunala nämnder
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tekniska nämnden
Miljönämnden komplettering
Jönköpings kommun, Stadskontoret
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Socialnämnden
Gymnasienämnden
Miljönämnden
Skol- och barnomsorgsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden, räddningstjänstens yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadskontorets yttrande

2010-02-17
2010-01-22
2010-01-11
2009-12-28
2009-12-22
2009-12-18
2009-12-16
2009-12-15
2009-12-15
2009-12-10
2009-12-10

Politiska partier
15
16
17

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Centerpartiet Jönköpings kommunkrets
Folkpartiet Liberalerna i Jönköping

2010-01-11
2010-01-11
2009-12-18

Kommundelsråd
18
19
20
21
22
23

Kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt
Kommundelsråd Tenhult
Kommundelsråd Huskvarna
Kommundelsråd Lekeryd
Kommundelsråd Månsarp-Taberg
Kommundelsråd Barnarp

2010-01-11
2010-01-08
2010-01-04
2009-12-29
2009-12-18
2009-11-20

Kommuner
24
25
26

Vaggeryds kommun
Ödeshögs kommun
Gislaveds kommun

2010-01-14
2010-01-11
2010-01-11

Allmänhet, föreningar och organisationer
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Logpoint South Sweden
Naturskyddsföreningen Huskvarna-Gränna
Privatpersoner
Privatperson
Strömsbergsföreningen
Privatpersoner
Anonyma synpunkter - alt 1 bäst
Anonyma synpunkter - alt 1 bäst
Anonyma synpunkter -hyreshus vid hotellet

2010-02-05
2010-01-19
2010-01-18
2010-01-14
2010-01-14
2010-01-12
2010-01-12
2010-01-12
2010-01-12

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Anonyma synpunkter -Taberg
Anonyma synpunkter -alt 2 prioriteras
Anonyma synpunkter -alt 2 bäst
Anonyma synpunkter -vill Jkpg ha nybyggnation
Anonyma synpunkter- bygg ej ut på A6
Vägsamfälligheten Björkelund VSF
Jönköping Airport AB och Jönköping Airport Fastighet AB
Privatpersoner
Privatperson
Privatperson
Bankeryds Ridklubb
Privatperson
Privatperson
Privatperson
Skanska Sverige AB
Skanska Sverige AB och Svenska Alliansmissionen
Jönköpings Näringslivsförening
Privatperson
A6 Golfklubb
LRF Jönköpings kommungrupp
Privatperson
Huskvarna Villa- och Fastighetsägareförening
Naturskyddsföreningen Jönköping
Bostadsrättsföreningen Eken
Privatperson
Privatpersoner
Naturskyddsföreningen Bankeryd
Huskvarna JaVisst
HP Boendeutveckling
Wareborns Gårdsförvaltning
Boende vid kv Ryssland
Boende utmed Hallmansvägen
Privatperson
Privatperson
Privatperson
Privatperson
Privatpersoner
Jönköpings Orienteringsklubb
E.ON Sverige AB
Privatperson
NCC Boende AB
Tabergs Socialdemokratiska förening
Vattenfall Eldistribution
Privatperson
Kommunala Pensionärsrådet
Privatperson
Privatperson
Privatperson

2010-01-12
2010-01-12
2010-01-12
2010-01-12
2010-01-12
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-11
2010-01-08
2010-01-07
2010-01-07
2010-01-05
2010-01-05
2010-01-05
2010-01-04
2009-12-30
2009-12-30
2009-12-30
2009-12-29
2009-12-17
2009-12-14
2009-12-10
2009-12-08
2009-11-30
2009-11-20
2009-11-09
2009-11-09
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INKOMNA YTTRANDEN MED KOMMENTARER
Inom detta avsnitt redovisas en sammanfattning av alla inkomna yttranden under
samrådstiden. Yttrandena i sin helhet återfinns i bilaga till denna samrådsredogörelse. De
flesta av synpunkterna har bemötts på föregående sidor under rubriken ”Sammanfattning
av inkomna yttranden och kommentarer till fortsatt arbete.” Övriga synpunkter bemöts
nedan.
Statliga och regionala myndigheter
1. Länsstyrelsen
Sammanfattning: Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen har påbörjat arbetet med en

fördjupad översiktsplan. Södra Munksjön bör hanteras inom ramen för en egen
översiktsplan. De föreslagna alternativen kan komma att bidra till ytterligare
överskridanden av miljökvalitetsnormer samt att bullerproblematik och
framkomlighetsproblem ökar ytterligare i de centrala delarna. Kommunen bör redovisa
hur arbetet med åtgärder kan läggas upp. Utbyggnadsstrategin bör utformas så att det är
möjligt att få en samlad bild av hur kommunens utveckling ter sig. Översiktsplanen bör
kompletteras angående bland annat miljökvalitetsnormer, riksintressen och buller. Ett
flertal frågor måste utredas i efterföljande planeringsprocess. Områden som redan på
denna översiktliga nivå bedöms som olämpliga ska inte föreslås som
utbyggnadsområden. Miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras i flera
avseenden. Nollalternativet ska beskrivas, åtgärder för att motverka betydande
miljöpåverkan ska redovisas, och uppföljning och övervakning av miljöeffekterna ska
beskrivas.
Allmänt: Utbyggnadsstrategin presenterar inte på vilket sätt barnperspektiv, jämställdhet,

mångfald och tillgänglighetsfrågor beaktats i framtagandet av planen.
Utbyggnadsstrategin bör förhålla sig till de 11 nationella folkhälsomålen.
Utbyggnadsstrategin bör på ett tydligare sätt förhålla sig till den kommunomfattande
översiktsplanen samt till Stadsbyggnadsvision 2.0 och skiss till ramprogram för Södra
Munksjön. Södra Munksjön är det i Jönköping mest strategiskt belägna
omvandlingsområdet att omvandla. En viktig fråga är hur den kan genomföras genom
tiden samt vilka verksamheter som kan samexistera med tillkommande bostäder med
hänsyn till olägenheter och risker. Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa de
samlade konsekvenserna för Södra Munksjön och Utbyggnadsstrategin. Det vore positivt
om visionen kring Södra Munksjön omvandlas till en fördjupad översiktsplan.

Miljökonsekvensbeskrivning: Angående miljökonsekvensbeskrivningen noterar

Länsstyrelsen att något samråd enligt 6 kap 13§ miljöbalken angående avgränsning inte
har skett. Den fortsatta hanteringen måste följa gällande bestämmelser i 6 kap
miljöbalken. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att ett antal utredningar ska
göras, det bör även framgå när i tiden kommunen avser göra dessa utredningar.
Riksintressen: Frågor av särskilt intresse för staten: Planförslaget måste kompletteras med

en redovisning av hur kommunen avser att tillgodose riksintressena. Länsstyrelsen ser det
som olämpligt med en bostadsutbyggnad inom de områden som är naturreservat, blivande
naturreservat och Natura 2000. Inom riksintresse Järstorp bör inga nya
bebyggelseområden tillkomma. En utbyggnad av Gränna bör noggrant studeras så att
stadens och landskapets karaktär tas tillvara och utvecklas. Det är tveksamt med en
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förtätning inom F914, en gårdsmiljö föreslagen som områdesbyggnadsminne och tillika
fast fornlämning.
Kommunikationer: Det saknas en beskrivning av hur den tillkommande trafiken påverkar
framkomligheten på E4an och möjligheten att utveckla flygtrafiken på Axamo flygplats.
En ev. tunnelmynning för en höghastighetsbana kan innebära begränsningar av att bygga
ut A6-området. VB504 och VB505 vid Åkarp kan stå i konflikt med blivande
Götalandsbanan.

Planerad utbyggnad måste ge förutsättningar för en hållbar utveckling och får inte bidra
till ett överskridande av MKN. Planerade åtgärder för såväl nollalternativ som
omvandling av Södra Munksjön som alternativ 1,2 och 3 ska redovisas. Länsstyrelsen
saknar en bedömning av möjligheterna och vilka förutsättningar som krävs för att
fördubbla kollektivtrafiken. Förutom PM10 så bör även halterna av kvävedioxid för luft
beskrivas. När det gäller miljökvalitetsnormerna för vatten bör kemisk status utan
kvicksilver beskrivas då det ger ett bättre mått på vattenkvalitén.
Buller: Utgångspunkten för bedömning av buller i bostadsmiljöer ska vara de av riksdagen

antagna bullerriktvärdena 55 dBA utomhus vid fasad. Länsstyrelsen anser att avsteg
endast får tillämpas i undantagsfall som vid förtätning i de centrala delarna av staden och
i goda kollektivtrafiklägen. Kortebo, Bankeryd och Månsarp berörs av flygbuller från
flygplatsen som nyligen har fått ett nytt tillstånd med en utökad tillåten nattrafik.
Bullerberäkningar måste göras. Det kan finnas skäl att revidera de flygbullerzoner som
redovisas i översiktsplanen.
Jämförelse av alternativ: Alt 3 har på lång sikt sämst förutsättningar för att medverka till

kommunens uppsatta mål och de nationella miljömålen. Det innebär en utglesning av
staden, inga förbättringar av kollektivtrafiken och inte heller förstärkta
centrumfunktioner.
Alt 1 innebär goda förutsättningar för kollektivtrafik, men svårigheterna består av att det
är en utvidgning av staden, det kan vara svårt att skapa nya arbetsplatser, exploateringen
kan komma i konflikt med kulturmiljövårdsintressen och buller.
Alt 2 har ett strategiskt gott läge mellan Jönköping och Huskvarna med relativ närhet till
bl.a. centrumfunktioner och järnväg. Länsstyrelsen ställer sig dock frågande till om detta
kommer visa sig vara en hållbar strategi om inte kollektivtrafikläget är gott. Samtliga
alternativ innebär att biltrafiken ökar och MKN kommer att överskridas ytterligare.
Kommunen bör därför utreda en högre exploateringsgrad i alternativ 2, A6- området, för
att kunna åstadkomma en prioriterad kollektivtrafik till området. Man frågar sig om
kommande utbyggnad av Södra Munksjön och en eventuellt ny dragning av väg 31 skulle
kunna ge förutsättningar för ett prioriterat kollektivtrafikstråk till A6.
Natur och kultur: Länsstyrelsen påpekar betydelsen av att ny bebyggelse avgränsas med

hänsyn till hästgårdar, lantbruksföretag, grönområden, värdefulla naturområden och
naturområden som är skyddade enligt 7 kap miljöbalken. Kulturmiljön är en viktig
tillgång och resurs för en attraktiv livsmiljö och bör inte ses som bara en restriktion.
Åsens gård är ett exempel på det för Jönköpings utkanter speciella herrgårdslandskapet.
Vid en utbyggnad av B203, bör så långt möjligt just mötet mellan stad och land värnas.
Hänsyn ska också tas till kyrkomiljöer. Även förtätningsområden kan ge stora
konsekvenser på höga kulturvärden. Hänsyn måste tas till dessa i efterföljande planarbete
som får klargöra vilka av de utpekade områdena som är lämpliga för bebyggelse.
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Övrigt: Länsstyrelsen saknar redovisning av jämförande alternativa verksamhetsområden
till Torsvik och Hedenstorp. Sydvästlänkens sträckning Nässjö/Oslo kan komma att
beröra föreslagen bebyggelse söder om Månsarp. Länsstyrelsen menar att det är
nödvändigt att göra fördjupade studier av trafikkonsekvenserna eftersom strategin alstrar
mycket ny biltrafik. Beslutade samt i den nationella vägplanen och länstransportplanen
prioriterad väg- och järnvägsprojekt bör redovisas i utbyggnadsstrategin. Översiktsplanen
bör redovisa hur byggnationen påverkar vattenkvalitén, dagvattenhanteringen och ökad
belastning på allmänt VA, risker och skyddsbehov för grundvatten. Närhet till
Servesoanläggningar och farliga verksamheter och behov av skyddsavstånd bör framgå
av planen.

Det finns ett antal frågor som behöver utredas vidare när det gäller utvecklingen av den
befintliga bebyggelsen bland annat med hänsyn till risker, MKN, översvämning, och
buller.
Kommentarer

Utställningshandlingen kommer att redovisa hur utbyggnadsstrategin förhåller sig till den
antagna kommunomfattande översiktsplanen och Ramprogrammet för Södra Munksjön.
Eftersom den kommunomfattande översiktsplanen fortfarande är gällande kommer endast
de riksintressen som berörs av utbyggnadsområden att redovisas.
Länsstyrelsen saknar en beskrivning om störande verksamheter i närheten av föreslagna
bostadsområden. I allmänhet kommer sådana frågor att hänskjutas till kommande
detaljplan bland annat eftersom strategin har en 40-årig genomförandetid och
förhållandena kommer vara annorlunda då exploateringen blir aktuell.
En ny miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram parallellt och i samverkan med
det nya förslaget till utställningshandlingen. Där kommer relevanta förslag till åtgärder
och uppföljning att redovisas.
2. Vägverket och Banverket

Vägverket och Banverket lämnar ett gemensamt yttrande eftersom de båda from 1 april
2010 kommer ingå i det nybildade Trafikverket. En av de stora utmaningarna och målet
för Trafikverket är att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, där det bland annat handlar
om att minska bilberoendet och samtidigt ge möjligheter för en ökad kollektivtrafik och
gång- och cykeltrafik. Utbyggnadsstrategins ansatser stämmer överens med dessa mål
med inriktning på förtätning och utbyggnad i starka kollektivtrafikstråk. Det saknas ett
tydligt resonemang om motivet till målet om 25 000 fler invånare och vilka följdeffekter
det får om detta inte lyckas. Det saknas ett tydligt resonemang rörande möjligheterna till
förtätning inom staden, då Jönköping likt andra svenska städer är förhållandevis gles.
Man ifrågasätter om uppsatta miljömål kan uppnås. Ökad befolkning, utökad
kollektivtrafik och bibehållen biltrafik rimmar dåligt med minskade utsläpp. I det
fortsatta arbetet med utbyggnadsstrategin bör konsekvenser för transportsystemet utredas
vidare. Utbyggnadsstrategins avstånd till bra kollektivtrafik kan anses för långa. Det är
viktigt att transportsystemet utformas så att det är tillgängligt för alla, man efterlyser en
redovisning av jämställdhets- och mångfaldsperspektivet.
Strategi 1 är belastat av ett antal problem. Dels att ett nytt större exploateringsområde i
stadens utkant medför ett ökat resande och en mer utdragen stadsstruktur. Trafiken
beräknas öka i miljöer där MKN för luftkvalitén riskerar att överskridas redan innan
19

utbyggnaden. Banverket och Vägverket efterlyser ett helhetsgrepp rörande
transportfrågorna där även de exploateringar som är tänkta i Bankeryd samt den regionala
trafiken från Habo och Mullsjö påverkar trafiksituationen vid infarten mot Jönköping
kring Talavid, samt anslutning mot Åsenvägen- Kungsgatan-Junegatan.
Strategi 2 ger en rundare stad med kortare avstånd vilket underlättar gång- och cykel.
Området borde på grund av sitt centrala läge möjliggöra en ännu högre exploateringsgrad
än vad som föreslås. Vägreservatet för väg 31 kräver fördjupade detaljstudier.
Banverket påpekar att järnvägsförbindelsen mellan Torsvik och Tenhult är mycket
kostsam och det är osäkert hur kapaciteten på omkringliggande banor kommer att
påverkas.
Götalandsbanans tunnelmynning vid A6 ska beaktas.
Strategi 3 saknar ett resonemang kring vilken befolkningstäthet som krävs för att
möjliggöra bättre försörjning av kollektivtrafiken.
Banverket arbetar aktivt tillsammans med kommunen angående höghastighetsbanan.
Utvecklingen av Södra Munksjöområdet är avgörande för hur Jönköping kommer se ut
som stad. Det är stora ambitioner och de båda verken ställer sig tveksamma till om
kommunen mäktar med både Ramprogrammet för Södra Munksjön och
Utbyggnadsstrategin- Kortebo samtidigt. Banverket påpekar Tenhults fördelar med tanke
på den goda kollektivtrafikförsörjningen och möjlighet till fortsatt stationsnära
utbyggnad. Utbyggnadsstrategin föreslår där en relativt begränsad exploatering.
Från ett regionalt perspektiv skulle det vara gynnsamt med en regional planeringsordning
för verksamhetsområden för att undvika en alltför stor utspridning av dessa.
3. Försvarsmakten

Inget att erinra.

Kommunala nämnder
4. Tekniska nämnden

Nämnden förordar strategi 1 och 3 kompletterat med A6-området med undantag av
Sannaängen. 150 000 invånare bör vara ett delmål. Jönköping bör arbeta för att bli
”Sveriges 4:e största stad”. A6-området bör utvecklas till ett modernt bostadsområde för
den aktiva människan.
Stadsbyggnadsvisionens utbyggnadsområden ska ha fortsatt hög prioritet. Det är viktigt
att även ytterområden finns med i utbyggnadsstrategin. Alla kommundelar ska ha en
blandad bebyggelse. Det är viktigt att redan i detta stadium planera in VA och avfall i
visionen så att inte problem uppstår i framtiden. Närhet till gång- och cykelvägnät är
mycket viktigt. Likt andra kommuner bör Jönköping slå fast målsättningar om närhet till
grönområden, lekplatser, spontanytor för idrott och parker. Utbyggnadsstrategin bör
också innehålla områden för kolonilotter och fritidshusbebyggelse. Närhet till skola och
förskola är mycket viktigt. Redovisningen med rubriken Övriga orter ska inkluderas i den
slutliga versionen av utbyggnadsstrategin.
Utbyggnadsstrategin föreslår en högre exploateringsgrad och en allmänt tätare
byggnation. Tekniska nämnden anser att kommunen ändå behöver vara öppen för en
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lägre exploateringsgrad de närmsta åren för att successivt öka tätheten. För de mindre
orterna är man ännu mer tveksam till om den angivna tätheten kan genomföras. Annars
finns en risk att byggnationen helt stoppas på flera orter. En möjlighet att komma fram
lite fortare skulle kunna vara att använda de kommunala bolagen för att komma igång
med byggnationer. Man är tveksam till hur de som står i tomtkön kommer att reagera om
andelen stora områden för egen byggnation begränsas. Kommunalt markinnehav
underlättar genomförandet och ger större möjligheter att styra innehåll i byggnation.
Innan grönområden tas i anspråk bör en noggrann avvägning göras. Förtätningsområdena
behöver prioriteras och förslagsvis kan en utbyggnadsordning upprättas i samband med
bostadsförsörjningsprogrammet.
Den östra delen av Kortebo utmed Kortebovägen bör fullföljas oavsett vald strategi. För
utbyggnaden av den övre västra delen kommer det att krävas mycket höga och tidiga
investeringar.
Nämnden anser att strategi 3 är sämst eftersom den totalt innehåller för lite antal
lägenheter och är arbetsmässigt resurskrävande. För att klara behovet måste i så fall
alternativ 3 kompletteras med ytterligare större områden.
För att kunna få fram mark för byggnation av 500 -600 bostäder per år behöver
ytterligare områden läggas till oavsett strategi. Man ger förslag på områden som
tillsammans rymmer 2000 bostäder.
Kommentarer

Utredningen kommer inte att ta upp planer för ny fritidsbebyggelse. Mark för nya
odlingslotter är inte heller en fråga för utbyggnadsstrategin. Om det finns behov av nya
odlingslottsområden får områden sökas i en särskild utredning på en mer detaljerad nivå.
5. Miljönämnden (komplettering)

Dagvattenpolicyn med sina övergripande mål ska beaktas vid val och utformning av
möjliga förtätnings- och omvandlingsområden i det fortsatta arbetet med
utbyggnadsstrategin.
6. Jönköpings kommun, Stadskontoret

I avgränsningen av den centrala tätorten borde Bankeryd ha ingått istället för Tenhult.
Den redovisade beräkningen att Jönköping ska ha 150 000 invånare om 40 år kan tyckas
försiktig mot bakgrund av de senaste årens snabba folkökning, men mera realistisk om
man ser 40 år tillbaka i tiden. Det kan uppfattas som en alltför försiktig inställning till
tillväxt. Människor och företag söker sig gärna till kommuner som visar en vilja att växa
och utvecklas. En utbyggnad av Götalandsbanan och Europabanan kräver en satsning på
attraktiva bostadsområden och boendeformer för att fler ska flytta till Jönköping oavsett
hur mycket möjligheterna till jobb ökar. Kommunen bör utarbeta två eller tre möjliga
tillväxtscenarier, alternativt upprätta en ny kommunvision som innehåller mål för
folkmängdsutvecklingen fram till 2025 samt med en utblick till 2050. Kontoret
instämmer i vikten av förtätning och det är nödvändigt att beslut tas om vilket alternativ
som ska gälla. Även följande förtätningsområden bör ingå: kv Ciceronen, kv Domherren,
kv Grävlingen.
Stadskontoret förordar alt 1 eftersom det bedöms vara mest förenligt med kommunens
mål och så att Jönköping och Bankeryd byggs samman. Det är viktigt att
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verksamhetsområden skapas i anslutning till trafikleder. Det behövs mark för
verksamheter som kräver mellancentralt läge, dels för nyetableringar dels för
verksamheter som måste lämna Södra Munksjöområdet. Kontoret vill betona betydelsen
av att strategin innehåller mål om att även övriga orter kan fortsätta utvecklas.
Det är nödvändigt att kommunen långsiktigt håller fast vid den slutligen beslutade
inriktningen då detta behöver en relativt lång genomförandetid. Stor vikt bör läggas vid
detaljplaneskedet och bygglovshanteringen för att få genomslagskraft.
Utbyggnadsstrategin kommer att vara ett bra verktyg i arbetet för en långsiktigt hållbar
utveckling. Jönköpings kommun behöver öka sitt markinnehav i strategiska områden för
att öka möjligheterna att styra över vad som byggs och hur det byggs.
Utbyggnadsstrategin bör kompletteras med ett antal kriterier för en långsiktigt hållbar
utveckling så att kommunens höga ambitioner får genomslag i det som faktiskt byggs.
Konsekvensbeskrivningen behöver utvecklas vidare och även innehålla en
sammanfattande bedömning av vilket alternativ som bäst uppfyller målsättningarna.
Simuleringar för MKN-luft bör kompletteras med alternativen ”utan
kollektivtrafiksatsningar”. Man trycker på betydelsen av samordning mellan
utbyggnadsstrategin och stadsbyggnadsvisionens kommunikationsstrategi samt planerade
åtgärdsprogram för luftkvalitet och bullerkartläggningar.
7. Fritidsnämnden

Nämnden förordar en utbyggnad enligt alt 1 och en större satsning på övriga orter.
Ridverksamheten vid Bankeryds Målskog ska ges möjlighet att fortsätta utvecklas. Det är
bra med förtätning men samtidigt viktigt att ha tillräckligt med ytor för rekreation och
aktiviteter. Alternativ 1 ger förutsättningar till en mycket bra kollektivtrafik, vilket är
viktigt för ungdomar. Ungdomar som ska etablera sig på bostadsmarknaden behöver
hyresrätter. Mark som idag används för idrottsändamål, t ex A6-området och Kättilstorp,
ska inte tas i anspråk för bostadsbyggnation. Eftersom det tar många år innan Vissmålen
och Åkarp kan komma ifråga för utbyggnad skulle man kunna arbeta för en permanent
lösning för 4H-gården Vissmålens verksamhet. Om Kortebo byggs ut till en ny stadsdel
kan det skapas ett behov av en träffpunkt/fritidsgård i området, gärna i kombination med
annan kommunal service. Det är viktigt att få ungdomar delaktiga i framtidens
utbyggnadsområden, t ex genom ett samarbete inom gymnasieskolornas undervisning.
Kommentarer

Åkarp och Vissmålen kommer förmodligen även i kommande förslag att betecknas som
ett strategiskt område för framtida exploateringsmöjligheter. Det ligger långt fram i tiden
och det bör kunna vara möjligt att låta 4H-gården Vissmålen få ett längre arrendekontrakt
så att de kan göra behövliga investeringar.
8. Kulturnämnden

Nämnden framhåller vikten av att värna och integrera värdefulla kultur- och naturvärden i
den framtida planeringsprocessen. För kulturnämndens vidkommande är frågor som rör
kultur – och naturmiljö och arkitektonisk gestaltning viktiga kriterier att förhålla sig till i
framtida planering. Utvärderade miljöer och objekt är hänsynskrävande och detta
kommer att bevakas och framföras av kulturnämnden då mer konkreta planer presenteras.
I underlaget är redan framfört vikten av att behålla det öppna jordbrukslandskapet runt
Granbäck och Björneberg. Eklundshovs koloniområde, som är av riksintresse för
kulturmiljövården, är viktiga att bevara och integrera liksom områden med höga
naturvärden.
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9. Socialnämnden

Utbyggnadsstrategin tillstyrks. Genomgående bör betonas att de olika alternativen av
utbyggnad och kollektivtrafik skall ses i ljuset av behovet av fysisk tillgänglighet för alla
kommuninvånare. Det är angeläget att planera även för personer med svag
försörjningsförmåga för att motverka segregering.
Riktlinjer och kunskaper för anpassning till klimatförändringar bör särskilt beaktas vid all
planering. Det framgår inte helt klart vilken av planerna som i praktiken gäller och vad
som är mest hållbart, den tidigare fastställda översiktsplanen eller den parallella strategin.
10. Gymnasienämnden

Nämnden förordar inget av de tre föreslagna alternativen till utbyggnadsstrategi. Oavsett
vilket alternativ som kommer att gälla så ställer det krav på utbyggnad av skola och
förskola. När planeringen övergår till bostadsförsörjningsprogram kommer förvaltningen
att närmare analysera behovet av skola och förskola. I yttrandet redovisas vilket behov av
ytterligare skola och förskola som kommer att uppstå för de olika utbyggnadsalternativen
och stadsdelarna.
11. Miljönämnden

Nämnden vill särskilt betona vikten av att gällande riktvärden för ljudnivåer för
bostadsbebyggelser inte överskrids. I övrigt överlämnas följande synpunkter: Analys av
de stora miljö- och hälsoproblemen vi står inför omnämns endast i begränsad omfattning
i samrådshandlingen. Det krävs mer motiv och bakgrund som kan underlätta det
nytänkande och den omställning inom den fysiska planeringen som krävs för att uppnå en
hållbar utveckling. I dokumentet saknas tydlig koppling mellan miljö och människors
hälsa. Det innebär att miljökvalitetsmålen inte kan nås om inte hänsyn kan tas till
människors hälsa. Miljökontoret ger förslag på tillägg, ändringar och sammanfattningar
till texten i samrådshandlingen.
12. Skol- och barnomsorgsnämnden

Nämnden förordar inget av de tre föreslagna alternativen till utbyggnadsstrategi. Oavsett
vilket alternativ som kommer att gälla så ställer det krav på utbyggnad av skola och
förskola. När planeringen övergår till bostadsförsörjningsprogram kommer förvaltningen
att närmare analysera behovet av skola och förskola. I yttrandet redovisas vilket behov av
ytterligare skola och förskola som kommer att uppstå för de olika utbyggnadsalternativen
och stadsdelarna.
13. Stadsbyggnadsnämnden, räddningstjänsten

Ett flertal frågor angående risk och säkerhet har beaktats och följande frågor är viktiga att
gå vidare med:
- anpassning till kommunens Klimatplaneringsförutsättningar
- risker för naturolyckor av typen skred, ras, slamströmmar, erosion mm
- riskområden från befintliga verksamheter och transportleder med farligt gods
- eventuellt byggande av ytterligare en brandstation.
14. Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadskontoret

Den framtagna utbyggnadsstrategin är ett viktigt medel i arbetet för en hållbar utveckling.
Redan nu bör förberedelser göras för hur strategins huvudtankar ska föras vidare i den
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efterföljande mer detaljerade planeringen samt t ex lokaliserings- och bygglovprövning
samt marktilldelningsbeslut.
Politiska partier
15. Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Barnperspektivet ska genomsyra all planering och alla ska kunna finna glädje och vara
stolta över kommunen. Vi ska verka för en förbättrad offentlig och kommersiell service,
bra boendemiljöer och för att öka kommunens attraktivitet. Bostadspolitiken ska ha som
huvudinriktning att bereda alla människor ett bra och prisvärt boende.
Det ska vara en blandad bebyggelse i alla kommundelar. Kommunen får inte delas in i
olika områden där boende, arbete, offentlig service och kommersiell service inte
integreras med varandra. Närhet till förskola och skola är mycket viktigt liksom närhet till
service och välfärd. Vi ska skapa mer hållbara transporter, kollektivtrafiken ska vara
konkurrenskraftig och gång- och cykelvägnätet ska utvecklas. Närhet till grönområden är
av stor vikt när vi planerar nya bostadsområden. Vi bör slå fast målsättningar för närhet
till grönområden, lekplatser, spontanidrottsytor och parker. Utbyggnadsstrategin bör
också innehålla områden för kolonilotter och fritidshusbebyggelse. Närhet till kultur- och
fritidsaktiviteter är viktig.
Alla kommundelar ska vara livaktiga, det kräver att vi får en inflyttning och att det finns
boende i alla åldersgrupper. I hela kommunen finns det förtätnings- och
nybyggnadsmöjligheter. Nu krävs att vi prioriterar i vilken ordning vi ska bygga ut
kommunen. Arbetet med stadsbyggnadsvisionen ska ha hög prioritet.
I det fortsatta arbetet ska framtidens sårbarhet och risker beaktas.
Socialdemokraterna förordar strategi 1, då de anser att kollektivtrafiken i framtiden
kommer att vara än viktigare. Utbyggnadsriktningen mot Bankeryd ska prioriteras. I
Huskvarna ska ett parkeringshus byggas i centrum. Parkeringsytor som t ex vid
Sotarevallen kan då bebyggas. Entrén till Huskvarna ska stärkas, där finns ett stort behov
av bostäder. Gamla Maden ska inkluderas i strategin. Tabergsdalen ska lyftas fram som
ett viktigt utbyggnadsområde. Flahult, B306 ska klassificeras som bostadsområde.
Kungsängsskolan ska ersättas med bostäder. Sjöåkra, B901 ska inte bebyggas. F405 vid
Råslätt har betydelse som grönområde, om det bebyggs ska stor hänsyn tas till
tallbeståndet. Redovisningen av övriga orter ska inkluderas i utbyggnadsstrategin.
Kommentarer

Översiktliga planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter har antagits för
Bankeryd och Kaxholmen. De områden som ingår i dessa planprogram, bl.a. B901, har
lyfts in i utbyggnadsstrategin och utreds därför inte igen inom strategin. För kommentarer
till övriga synpunkter hänvisas till rubriken ”Sammanfattning av inkomna yttranden och
kommentarer till fortsatt arbete”.
16. Centerpartiet Jönköpings kommunkrets

Utbyggnadsstrategin är ett mycket viktigt planeringsverktyg när vi bygger det framtida
hållbara samhället. Men den måste också anpassas till hur människor vill bo och leva. Det
går att bygga det hållbara samhället även utanför Jönköping och Huskvarna genom att
tillämpa samma principer även i övriga orter i kommunen. En befolkningsökning ska
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kunna ske även i dessa övriga orter på ett hållbart sätt. Kommunen måste aktivt arbeta för
att en utveckling kan ske i kommunens alla orter. Strategin innebär även att ren
landsbygd ska kunna få nytillskott vilket är viktigt för att hela kommunen ska kunna leva.
Centerpartiet stödjer en strategi med förtätning inom tätorternas gränser. Man vill ha en
ökad variation i hur vi planerar bostadsområden med flerbostadshus så att det blir
intressant och spännande att bo. En kraftig satsning på trafiksäkra cykelvägar ska ges hög
prioritet för att främja cykling mellan bostad och arbete. Det måste finnas en mångfald av
bostäder, arbetsplatser och service inom ett begränsat geografiskt område. Nya stora
bostadsområden måste planeras så att naturlig närhet till arbete och service kan uppnås.
Vid förtätning måste det finnas en försiktighet så att tillräckligt med grönytor blir kvar för
att säkerställa attraktiva boendemiljöer. En kraftig satsning på omvandlingsområdet
Södra Munksjön är viktigt.
Eftersom lagerindustrin på Torsvik bedöms fortsätta öka är en satsning på
kombiterminalen och anslutning till järnväg viktig för att skapa hållbara transporter.
Centerpartiet vill inte fullt ut välja ett av alternativen, en kombination kan vara möjlig.
A6-området är ett mycket intressant område för utbyggnad eftersom där finns närhet till
arbetsplatser och service, det kan bli ett attraktivt område att bo i, lite åkermark tas i
anspråk och området kan hyggligt försörjas med kollektivtrafik. A6 kan byggas ut i
etapper, tills vidare med bibehållande av golfbanan och behöver inte stå i konflikt med en
samlad och kraftfull satsning på Korteboområdet, som också är mycket intressant. Där
kan skapas en prioriterad kollektivtrafiklinje, det kan bli ett attraktivt område att bo i.
Fördjupade analyser måste göras om hur kraftfull exploatering som behövs för att få ett
tillräckligt underlag för kollektivtrafiken. Granbäcks gård ska undantas från exploatering
med hänsyn till den produktiva åkermarken.
Tabergsdalen ska också ha en hög prioritering. Man bör arbeta för att genomföra ett lätt
spårvagnssystem på nuvarande Vaggerydsbana, djupare studier måste göras.
17. Folkpartiet Liberalerna i Jönköping

Utredningen saknar bra tidshorisonter. Man föreslår följande begrepp:
1 genomför, 2 planera, 3 vision.
Det är väsentligt att översiktsplan 2002 uppdateras och att den och strategin uppfyller
miljöbalkens krav. Planera för att höghastighetsbanorna, Jönköpingsbanan och
Vaggerydsbanan får ett gemensamt stationsläge söder om Munksjön. Strategin ska ta
hänsyn till att stadens centrum, kärnan kommer att ligga runt Munksjön. Under en
övergångsperiod är det nödvändigt att ha två skilda resecentra för regionaltåg och
höghastighetståg. Planera så att Jönköpingsbanan i framtiden går via Huskvarna och
Jönköpings höghastighetsstation söder om Munksjön till lämplig anslutningspunkt vid
Talavid. Visionen är att Jönköpingsbanan i framtiden till stora delar går i tunnel, västerut
under Vattenledningsområdet och österut under Bondberget.
Riksväg 40 mellan Jönköping och Ulricehamn ska planeras som motorväg. Redan nu är
trafiksituationen besvärlig på E4 genom Jönköping och Huskvarna. Genomför en
planering på 6 filer. Visionen är en ny sträckning av E4 söder om Jönköping och söder
och öster om Huskvarna. Utbyggnadsstrategin redovisar inte hur de olika
utbyggnadsalternativen bidrar till att uppfylla Jönköpings antagna klimat/miljöplaner.
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Alternativ 1: Långa stråk är inte bra. Planera istället för olika mindre centra med service
och korta avstånd. Vad medför alternativet för konsekvenser för Axamo flygplats?
Vägombyggnader behövs vid Talavid och Hallmansvägen, kanske ska Djupadalsvägen
byggas ut, säkra cykelvägar måste byggas, och kollektivtrafikens bullervärden måste
beaktas.
Alternativ 2: En okritisk exploatering av A6-området innebär att naturvärden som t ex
raviner och viktiga strövområden kan förstöras. Områdets stora fördelar är närheten till
arbetsplatser, verksamheter och framtida resecentrum. I framtiden kan staden expandera
vidare söderut. Exploatering av A6 innebär samma trafikproblem på E4 som beskrivs
ovan.
Alternativ 3: Vid Samset, Hisingstorp, Hedenstorp och Fagerslätt kan en exploatering på
jordbrusmark accepteras med motiveringen av behovet av tätortsnära mark för bostäder
och verksamheter.
Exploatering av Ljungarum tillstyrks och området kan dessutom exploateras ytterligare
söderut och bindas samman med Barnarp och Torsvik. Därmed skapas också bra
förutsättningar för att få bra kollektivtrafik mellan Jönköpings kärna, Barnarp och
Torsvik. Gränna: Bygg ett nytt färjeläge i Gränna och bygg om nuvarande färjeläge till en
småbåtshamn. Utbyggnad av Hedenstorps verksamhetsområde är positivt men det saknas
kollektivtrafik från centrum och bostadsområdena Samset, Dalvik och Hisingstorp. Det är
väsentligt att beakta behovet av verksamhetsområden för de verksamheter som måste
flyttas från södra Munksjöområdet.
Slutsats: Genomför planeringen för södra Munksjöområdet och av A6-området. Därefter
bör Jönköpings stad expandera söderut. Förslag till planer för utbyggnad av Ljungarumsoch Barnarpsområdena bör upprättas. Fortsatt exploatering ska prioriteras vid Fagerslätt,
Samset, Strandängen, Taberg och Tahe och kollektivtrafiken där förbättras.
Höghastighetsbanorna kommer att medföra en större vilja att flytta till
Jönköpingsområdet och etablera sig här. Planera därför Jönköpings kommun för 200 000
invånare.
Kommentarer

Södra Munksjöområdet utreds inom ett särskilt Ramprogram på en mer detaljerad nivå än
vad som gäller för utbyggnadsstrategin. Strategin jämför södra Munksjöområdet som ett
av flera omvandlingsområden och analysen visar på att det är ett mycket bra
omvandlingsområde eftersom det uppfyller flera av de uppställda målsättningarna för
hållbar utveckling. Götalandsbanan utreds inte inom utbyggnadsstrategin, däremot
betraktas den som en framtida möjlighet och beaktas. Parallellt pågår en utredning med
Banverket och andra berörda kommuner om Götalandsbanans sträckning.
Ett nytt vägreservat för E4 förbi Jönköping och Huskvarna utreds inte inom strategin.
Strategin syftar till att lösa var nya bostäder ska byggas och som en första lösning är
målet att minska behovet av bilresor till fördel för det mer hållbara resandet.
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Kommundelsråd
18. Kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt

Att bebyggs bruksområdet är en god tanke, men det finns en risk för att sanering av
området medför höga hyreskostnader. Flahultsområdet bör fullföljas med blandade
upplåtelseformer. Fördelen med området är närheten till Torsvik, vilket dessutom kan
bidra till bättre bussförbindelser.
19. Kommundelsråd Tenhult

Rådet påpekar betydelsen av att Herrgårdsgärdet planläggs och bebyggs. Man har väntat i
15 år på att Vätterhem ska bygga Häljaryd 1:318 i centrum, helst i 4 våningar. Bygg
också Öggestorp 3:59 och 3:1. Rådet bifogar kopior av tidigare synpunkter när det gäller
bostadsbyggande i Tenhult.
20. Kommundelsråd Huskvarna

Tenhultsdalen bör finnas med i förslaget då det finns goda möjligheter till enkel
utbyggnad av kollektivtrafiken med hänsyn till redan befintlig väg och järnväg. Det finns
också möjligheter att bebygga centrala tomter och p-platser i Huskvarna.
21. Kommundelsråd Lekeryd

Förslaget fokuserar kraftfullt på vissa av målsättningarna som Kommunfullmäktige har
angett. Följande målsättningar har inte tillräckligt tagits i beaktande.
6 Utbyggnaden ska prioritera områden som kan förutses bli attraktiva utifrån olika
utgångspunkter för att behålla kommunens konkurrenskraft.
7 Utbyggnadsmöjligheter ska finnas i alla kommundelar. Effektiva och attraktiva
allmänna kommunikationer som binder samman kommunens olika delar ska eftersträvas.
8 Utbyggnaden ska främja den kompletta bebyggelsemiljön, för att ge förutsättningar
för en god livskvalitet. Det innebär bland annat en god utvecklad infrastruktur och bra
offentlig och kommersiell service.
Rådet påvisar att Lekeryd beskrivs mycket positivt i rapporten ”Välfärdsindikatorer för
kommunens delområden, Stadskontoret november 2009” vilket visar att Lekeryd är ett
mycket attraktivt område att bo i och då särskilt för barnfamiljer. För att kunna erbjuda
fullgod samhällsservice och kollektivtrafik krävs en viss befolkningsutveckling. Förslaget
ger inte de framtidsutsikterna för Lekeryd. Det finns en uppenbar risk att en acceptabel
nivå på kollektivtrafiken och övrig service inte kommer att kunna uppfyllas i framtiden
på mindre orter. Konsekvensen blir att befolkningen i mindre orter använder sig i än
högre grad av bil och därigenom minskas den tänkta miljövinsten. Förslaget innebär en
ökad urbanisering på bekostnad av mindre orter. Förslaget bör återremitteras och den del
som rör ”Övriga Orter” arbetas om så att samtliga målsättningar antagna av
kommunfullmäktige uppfylls på ett godtagbart sätt.
22. Kommundelsråd Månsarp-Taberg

Rådet förespråkar alt 1 och 3. Man vill lyfta fram Taberg, Tahe B311 som har närhet till
Torsvik. Åsa B309 är ett mycket attraktivt område. Månsarp har en bra kollektivtrafik i
motsats till vad man skriver i utbyggnadsstrategin, och det ligger väl till för framtida
tågpendling. Det finns fler områden i Månsarp som är lämpliga för byggnation. Inom alla
områden ska man planera för en blandad bebyggelse, det finns ett särskilt behov av
parhus. Det är viktigt med en fortsatt utbyggnad av Taberg- Månsarp för att kunna
behålla en god service i området.
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23. Kommundelsråd Barnarp

Planera för bostäder i södra delen av Barnarp eftersom Torsviks industriområde kommer
att fortsätta växa.
Kommuner
24. Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun stödjer Jönköpings kommuns ambition att växa till 150 000
invånare. Det är viktigt för länets utveckling framöver att Jönköping framstår som en
attraktiv nod och kan konkurrera med övriga stora städer i södra Sverige. Kommunen ser
att det gemensamma arbetet i Log Point AB ger goda möjligheter för nya arbetstillfällen.
Kollektivtrafikens standard för arbetspendling till Torsvik är viktig. Kommunen tar gärna
upp samtal om behovet av att förbättra kollektivtrafiken från Vaggeryd.
25. Ödeshögs kommun

Kommunen ser sig som en del av Jönköpings arbetsmarknadsregion och föreslår att under
rubriken regionala kommunikationer även beaktas förutsättningar för en förbättrad och
snabbare kollektivtrafik för såväl arbetspendling som för gymnasiestudier och
högskolestudier mellan Ödeshög och Jönköping.
26. Gislaveds kommun

Inget att erinra.

Allmänhet, föreningar och organisationer
27. Logpoint South Sweden

Man föreslår ytterligare verksamhetsområden inom Torsviksområdet, vilka redovisas på
karta. Det gäller på båda sidor om E4 och Granarps mosse.
Kommentarer

De områden som föreslås kommer att bedömas inför kommande utställningsversion.
28. Naturskyddsföreningen Huskvarna-Gränna

Föreningen delar i allt väsentligt de synpunkter som förs fram och påpekar att
klimatfrågan kommer att medföra andra planeringsförutsättningar än vad som hittills
gällt. För att minska bilberoendet ska kommande stora utbyggnader ske enligt alternativ 1
eller 2. I båda alternativen har man närhet till intressant och fin natur. Grönstrukturplanen
och naturvårdsprogrammet ska hållas levande och beaktas.
29. XX och XX

Kommunen ska planera så att Jönköping blir en stad med många gröna områden. Man
behöver ett bra utbyggt nätverk av cykel- och gångbanor. Lederna ska vara attraktiva och
inte gå längs med de mest trafikerade trafiklederna. Hinder ska åtgärdas. Kommunen bör
ta fram konkreta planer för hur det kollektiva resandet ska kunna öka och den fossildrivna
biltrafiken minska. Kollektivtrafiken behöver utökas och vara mer flexibel. Man bör titta
på möjligheterna för spårtaxi och andra spårtrafiklösningar. Satsningen på
biogasproduktion bör utökas.
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30. XX

Genom den redan beslutade nybyggnationen av fjärrvärmeverk kommer en framtida
utbyggnad av bostäder i norra Gränna att kraftigt begränsas. Gränna behöver växa för att
behålla befintlig service.
31. Strömsbergsföreningen

Föreningen kan inte acceptera en byggnation inom Strömsbergs naturreservat, område
B:401 ska strykas. Inte heller ska den lilla lövdungen vid Eurostop, F:401 bebyggas. Det
är viktigt att bevara Strömsbergsskogens kvaliteter för upplevelser och biologisk
mångfald. A6-området får inte exploateras så att dess ekologiska funktioner som
sammanlänkar Bondberget, Strömsbergsskogen och Rocksjöområdet försämras.
Strömsbergsföreningen ifrågasätter nyttan av att bygga en väg genom 2,5 km naturmark
från Ljungarum till Barnarp.
Kommentarer

Visar det sig att Barnarp är det bästa alternativet för byggnation krävs en ny gata genom
befintlig natur för att klara god kollektivtrafik och knyta Barnarp mot Jönköping.
32. XX m fl

Boende på Sommarhagen/Skridskovägen i Hovslätt motsätter sig byggnation av B 303 av
följande skäl: öppna hagmarker försvinner, många nya hus kommer att ligga nära och
betydligt högre än nuvarande bebyggelse, ökad trafik, olämpligt att bygga i denna starkt
sluttande terräng.
Kommentarer

Området kommer åter att bedömas inför kommande utställningsversion.
33-40. Anonyma synpunkter
1. Alternativ 1 är bäst.
2. Alternativ 1 är bäst, det är välbalanserat. Bygg ut Kortebo.
3. Bygg hyreshus vid hotellet i Taberg istället för vid ICA.
4. Bygg på Sjöhultsvägen i Taberg. Där har ett hus stått tomt i 15 år, där finns plats för

många lägenheter.

5. Felaktigt att väsentligen utgå från kollektivtrafiken. Sverige är glest befolkat. Bilen är

ovärderlig som transportmedel och ni politiker får inte blunda för bilens alla
plusposter. Därför anser jag att alt 2 ska prioriteras. Golfbanan kan flyttas till mark
som dessutom lämpar sig bättre för golfbana.
6. Alt 2 bäst. Flytta A6 golfbana till Barnarpsprojektet banan - enkelt byggd - kostar inte
så mycket att lösa in. Klubbhus enkelt – ej heller dyrt att lösa in. Alt 2 utnyttjas
senare. Alt 3 ineffektivt – kan vara bra att kunna fylla på senare.
7. Bygglovsprocessen med förhandsbesked tar för lång tid. Vill kommunen ha
nybyggnation?
8. Bygg inte ut på A6 golfbana. Det är inte bara golf utan ett stort rekreationsområde.
41. Vägsamfälligheten Björkelund VSF

Exploatering av område B403 vid Ljungarum kan beröra föreningens fastigheter. Om
åkrarna bebyggs minskar arealunderlaget för jordbrukaren som även bedriver betet inom
Strömsbergs naturreservat. Man kan befara att jordbruket läggs ner och de öppna
markerna inom reservatet växer igen. Som närboende är man negativ till att det böljande
åkerlandskapet bebyggs. Att bebygga åkrarna stämmer dåligt överens med målsättningen
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i utbyggnadsstrategin. Man föreslår att området istället ska utvecklas för rekreations- och
friluftsaktiviteter.
42. Jönköping Airport AB och Jönköping Airport Fastighet AB

I och med ägarbytet från statliga LFV till kommunen ser man nya möjligheter att
utveckla flygplatsen. Läget mitt i södra Sverige är gynnsamt för både passagerare och
frakt. Man arbetar hårt för att öka antalet turer för såväl passagerare som post och frakt.
Jönköping Airport är klassat som riksintresse för luftfarten. Där ingår inte bara
flygplatsens markområde utan också de omgivande influensområdena för buller och
hinderskydd. De kommunala fysiska planerna bör ta hänsyn till buller, höjdbegränsande
områden och markområdet för flygplatsens maximala utbyggnad och trafik. Detta gäller
även en eventuell banförlängning med 600-800 meter. Begreppet yttre och inre
flygbullerzon som används i den kommunomfattande ÖPn är inte ett vedertaget
internationellt begrepp. Flygplatsen vill att inga nya bostäder byggs innanför någon av
dessa bullerkurvor (FBN 55dBA, 70 dBA max).
Alt 1. Den nya stadsdelen Kortebo kan medföra förödande konsekvenser för flygplatsens
framtida expansion. Nedre Kortebo, B102, VB101 och O102 kan fungera. Även
utbyggnad av Månsarp berörs.
Alt 2. Nordvästra delen av Samset, B203, och Månsarp berörs.
Alt 3. Nordvästra delen av Samset, B203, och Månsarp berörs.
För samtliga alternativ gäller att nya beräkningar bör tas fram av exempelvis LFV teknik
innan beslut tas.
Sammanfattning: Utbyggnadsstrategin tar inte tillräcklig hänsyn till flygplatsens
expansionsmöjligheter. En utbyggnad av rullbanan med 800 meter skulle försvåras
eftersom det bullerstörda området måste utökas. En ny ansökan om koncessionstillstånd
försvåras om strategin antas. Riksintresse för luftfarten innebär ett långt tidsperspektiv.
Nya beräkningar gällande framtida flygbullerkurvor bör tas fram. Nya bostäder ska inte
byggas inom bullerkurvorna FBN 55 dBA och 70 dBA max.
Kommentarer

Nya bullerkurvor kommer att redovisas i utbyggnadsstrategin. Övriga synpunkter
kommer att beaktas i fortsatt arbete.
43. XX och XX

Alt 1 och 2 handlar om nya stadsdelar utanför stadskärnan vilket står i motsats till en tät
och hållbar stadskärna. Södra Munksjöområdet kommer att bli alltför gles. Varför finns
inte Södra Munksjön med som en egen utbyggnadsstrategi? Alt 1 riskerar att skapa en
extern stadsdel/förort utan direkt koppling till stadskärnan. Förslaget står i motsats till det
konkurrenskraftiga nav som efterfrågas. Man ifrågasätter om A6 (alt 2) verkligen är en
god idé. Mellan A6 och den centrala staden ligger fyra stora barriärer; ett köpcentrum, ett
regionsjukhus, E4an och en järnväg. Det finns en risk att det blir ett externt och renodlat
bostadsområde. En spridd utbyggnad som i alternativ 3 bidrar till en stor stadsutbredning.
Man bidrar till utvecklingen av ett bilburet samhälle. Det bidrar inte till utvecklingen av
ett starkt regioncentrum.
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Kommentarer

I alla de tre alternativ som redovisats i samrådsförslaget finns Södra Munksjöområdet
med som en viktig förutsättning, dvs. området föreslås bebyggas med nya bostäder och
verksamheter som inte är störande för omgivningen.
44. XX

XX påpekar att VB201 har stora natur- och friluftsvärden i ett vackert, böljande landskap
och bör därför inte exploateras. Det är ett sammanhängande stråk från Bårarp, i västlig
riktning över Sandseryds ängar till Ulfstorpssjön. Området är i Utbyggnadsstrategin
redovisat som ett reservområde för framtida exploatering. Reservera det istället för
fortsatt jordbruks/betesmark eller område med fritidsintresse.
45. XX

Jönköpings kommun har en ovilja att utveckla Huskvarna. Med den inställningen kan inte
huskvarnabor känna delaktighet i kommunen. Varför ska inte även huskvarnabor ha den
närhet som det talas om till arbetsplatser, fritids- och kulturutbud. Verkligheten i
Huskvarna är att utbudet minskar.
46. Bankeryds Ridklubb (BRK)

BRK är en av kommunens största ridklubbar, med ca 350 medlemmar. De bedriver
ridskoleverksamhet i klubbens regi men är också en fast punkt för privata ryttare som har
sina hästar inhysta på klubben eller i närliggande stall. Många barn och ungdomar
tillbringar sin fritid på ridklubben. BRK hyr mark och byggnader av Jönköpings
kommun. Klubben har utvecklingsplaner. Omgivningarna används både för
ridverksamheten och som friluftsområde av närboende. Ny bebyggelse och en ny stor väg
genom området är ett allvarligt hot mot klubbens verksamhet.
47. XX

Fortsätt utveckla Jönköping med en modern och levande stadskärna och mindre små
”samhällen” med egna centrum, skolor, vårdcentraler mm, som ger oss trygghet. Alt 1 är
sämst, pga produktiv åkermark och begränsningar för Axamo flygplats. Tubbarps
fritidshusområde kommer inte längre vara en miljö för fritid och rekreation. Bankeryds
Ridklubb, andra ridanläggningar och andra fritidsintressen mister ett landskap som man
är beroende av.
48. XX

XX protesterar mot en byggnation av grönområdet F523 längs Kungsängsvägen.
Området är sedan 1971 avsett som park för intilliggande samfällighet som byggdes tät.
Dessutom ingick kostnaden för grönområdet med försäljningen med husen.
Kommentarer

Exploateringen av nedre Öxnehaga på 1970-talet har finansierats på samma sätt som
andra områden, dvs. i exploateringskostnaden ingick att iordningställa angränsande
parkmark. Parkområdet ägs av kommunen.
49. XX

XX bor i Öxnehaga samfällighetsområde. Det området är redan förtätat. När området
byggdes garanterades att grönytan mot Kungsängsvägen aldrig skulle bebyggas. Området
är totalfinansierat och tillhör fortfarande de som har betalat marken, dvs de boende i
Norra Öxnehaga småhusområde. XX anser att kommunen informerar kommuninvånarna
mycket dåligt om samrådsmöten och kräver information som går fram till alla.
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Kommentarer

Se kommentar till yttrande 48
50. Skanska Sverige AB

Omvandlingsområdet Södra Munksjön är ett strategiskt och centralt område som bör ges
högsta prioritet. Det nya läget för Kämpevägen och stationsläget behöver snarast
fastläggas så att förstudie och planarbete för stadsbebyggelsen norr om Kämpevägen, där
Skanska äger en del av marken, kan påbörjas.
Skanska förordar alt 1 och menar att Korteboområdet kan tillgodose framtida behov. De
anser att planläggning och utbyggnad av områdena öster om järnvägen bör starta direkt
efter att strategin har antagits. Det innefattar inte bara Strandängen utan även Kortebo
Gård och Granbäck. Skanska föreslår också att Ljungarum ska vara ett prioriterat
utbyggnadsområde oavsett alternativ. Fördelarna är attraktivt område, relativt centralt,
nära Södra Munksjön, bra kollektivtrafik och närhet till Strömsbergs naturreservat. Det är
positivt med förtätningar och
Skanskas koncept BoKlok samt ModernaHus passar mycket bra i dessa sammanhang.
Kommunen bör ta initiativ till dialog och samverkan mellan byggherrar och kommunens
plan- och exploateringsverksamhet om fortsatt arbete efter att utbyggnadsstrategin har
antagits.
Kommentarer

Södra Munksjöområdet är ett viktigt omvandlingsområde och finns med i alla tre
alternativ som en förutsättning för nybyggnation. Kommunen håller med om att dialog
och samverkan är viktiga verktyg för att kunna genomföra strategin och följa dess
uppsatta mål.
51. Skanska Sverige AB och Svenska Alliansmissionen

Svenska Alliansmissionen äger Kortebo Gård och har beslutat att utveckla området med
bostäder och service och ett samverkansavtal har upprättats med Skanska. Fastigheten
kan rymma bebyggelse med blandade upplåtelseformer. Skanska är berett att genomföra
byggnationen i närtid. De förordar alt 1.
52. Jönköpings Näringslivsförening

Jönköpings kommun har vuxit på ett balanserat sätt, men ligger ingalunda i topp i
jämförelse med andra städer. En orsak är sannolikt att det inte funnits lämpliga bostäder i
tillräcklig omfattning. Vår ambition på 150 000 invånare är alltför lågt satt och
återspeglar inte den framåtanda som borde prägla Jönköping. Höghastighetsbanorna
kommer ge Jönköping en ny roll och position på den sydsvenska arbetsmarknaden. En
växande stad gör att attraktiviteten ökar och ger förutsättningar för nya verksamheter och
en specialisering inom t ex detaljhandeln och tjänsteområdet. Parallellt med
utbyggnadsstrategin bör ett måldokument/vision tas fram med utgångspunkt att vi
kommer att vara 200 000 invånare år 2050, ett dokument som är en viktig signal att
Jönköping verkligen har en uttalad ambition att växa.
Det finns idag tillgänglighets- och kvalitetsbrister i kollektivtrafiken. När nya
resealternativ upplevs som mer förmånliga än befintliga så kommer man att välja dessa inte förr. Utbyggnadsstrategin har en ambition att av miljöskäl försvåra individuellt
resande med bil. Individuellt resande med bil kommer även i framtiden att utgöra en
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betydande andel av det totala resandet i Sverige, men med en teknisk utveckling utan
dagens miljöbelastning. Ambitionen att förbättra för gång- och cykeltrafik är bra.
Behovet av mark för verksamheter är svårt att sia om, en successiv uppföljning måste
ske.
Avslutningsvis: ett bra initiativ, för att alla intressenter tillsammans ska få igång en
diskussion om hur det framtida Jönköping ska te sig.
53. XX

Det är tråkigt att Huskvarna har åsidosatts. Det finns potential och möjligheter även i
Huskvarna. Även mindre orter som Lekeryd och Tenhult behandlas styvmoderligt. Det är
kortsiktigt tänkt att stomlinjerna inte ska gå längre österut än till Huskvarna centrum. En
stark förtätning kan följas av sociala problem.
Kommentarer

Utveckling av befintliga busslinjer kommer att utredas djupare i samverkan med
kommunikationsstrategin och länstrafiken, bland annat buss till Fagerslätt och Egna Hem.
54. A6 Golfklubb

Alternativ 1 i kombination med alternativ 3 kan skapa det behövliga antalet bostäder.
Området används redan idag för promenader, stavgång, löpning, hundrastning, ridning,
skid- och pulkaåkning mm och kan utvecklas till ett samlat centralt beläget rekreationsoch friluftsområde för alla. Det ska vara en anläggning för alla motionskategorier mitt i
stan, lättillgängligt och på gång- och cykelavstånd. Behovet av ett sådant område kommer
att bli allt större i och med att stadsbebyggelsen förtätas. Det kan bidra till att stärka
Jönköpings attraktionskraft.
55. LRF Jönköpings kommungrupp

När det gäller trafikfrågorna så måste de genomföras snarast och börja då med
kollektivtrafiken, för bättre genomfart i Jönköping. E4 måste bli trefilig i båda
riktningarna. Överväg att ta upp spårbundet till Huskvarna på den nu nedlagda järnvägen.
Bredbandsutbyggnad är en viktig del för företagandet på landsbygden. Tomtpriserna på
landsbygden har höjts för mycket. Det är positivt att beräkningar har gjorts på hur mycket
åkermark som respektive alternativ berör. Vi behöver öka matproduktionen med 25% till
år 2030. Även kommunens egen mark ska värnas för mat- och energiproduktion.
Granarps Jordruksföretag är inte lämpligt att förändras till industriföretag. Området söder
om Lovsjö bör istället planeras för bostäder med tanke på närheten till arbetsplatser och
sommarstugeområdet. Det är inte lämpligt att bygga på åker eller skogsmark, däremot på
mellanmarker (naturbetesmarker undantages). Samförstånd måste till för de gröna
näringarna. Det bör övervägas en kraftigare förtätning med en högre exploateringsgrad än
vad förslaget anger.
56. XX

Det finns förutsättningar att ”flytta” A6 golfbana till Odensjö, O404 och O405. Barnarp
är utrett för golfbana och tycks ha goda förutsättningar för det. Processen att flytta en
etablerad verksamhet kräver åtskilligt, både opinionsmässigt och rent praktiskt.

33

57. Huskvarna Villa- och Fastighetsägareförening

Föreningen konstaterar att Jönköpings kommun helt och hållet bortser från Huskvarna
kommundel. I utbyggnadsstrategin finns inte ett enda konkret exempel på utbyggnad av
Huskvarna stad. Föreningen kan inte ställa sig bakom utbyggnadsstrategin eftersom den
inte skapar utveckling och tillväxt för alla delar av kommunen.
58. Naturskyddsföreningen Jönköping

Bostadsområde B401 inom Strömsberg naturreservat skall strykas i sin helhet. Trycket på
Strömsbergsskogen kommer att öka med ökad befolkningstäthet och andra planerade
bostadsområden i reservatets närhet. A6-området har betydelse för friluftsliv och
biologisk mångfald, där de största naturvärdena är knutna till de lövträdsklädda
ravinerna. Området är en viktig förbindelse mellan Bondberget, Strömsbergsskogen och
Rocksjön. Naturvärden och rekreation behöver även beaktas i alternativet Kortebo,
exempelvis vid Häggeberg.
Strategin att skapa en väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för hållbar
utveckling. För att möjliggöra detta behöver kollektivtrafiken göras billig och framför allt
turtät och lättillgänglig, samtidigt som bilismen måste tillåtas vara krånglig. Det måste
även vara möjligt för boende i kommunens ytterområden att använda sig av
kollektivtrafik. Att fler väljer att cykla och gå har ytterligare en positiv effekt på
folkhälsan.
Man föreslår:
- bygg färdigt cykelbanor så att de inte slutar i en trafikerad bilväg.
- anlägg gena, snabba GC-banor. Fråga invånarna var problemen finns och åtgärda.
- anlägg attraktiva GC-banor som inte går längs de mest trafikerade bilvägarna. Detta
bland annat för att minska gång/cyklisternas exponering av avgaser.
Kommunen ska vara mycket restriktiv till att skapa nya vägar genom naturområden. Man
understryker behovet av att planera grönområden när de nya bostadsområdena skisseras.
Gröna ytor som är värdefulla för rekreation och biologisk mångfald bör inte exploateras.
Kommentarer

Övergripande strukturella frågor angående grön- och rekreationsområden och
cykelvägsutbyggnad kommer att beaktas i utbyggnadsstrategin men i allmänhet kommer
dessa frågorna att bedömas inför varje enskild exploatering.
59. Bostadsrättsföreningen Eken

F204 berör föreningens område. Vid förtätning måste stor hänsyn tas till insyn och
skuggningseffekter. Områdets gränser bör justeras i öster och väganslutningen studeras.
Den nybyggda lekplatsen i området är mycket uppskattad.
60. XX

Det är märkligt att kommunen påstår sig vara ägare av mark som betalats av alla
markägare inom Norra småhusområdet Öxnehaga söder om Kungsängsvägen.
Självfinansieringsprincipen gällde för exploateringsområdet Öxnehaga småhusområde
tillsammans med dåvarande Huskvarna Byggen. Marken var då upptagen som
parkområde och utgjorde en skyddszon till dåvarande industri. XX motsätter sig en
bebyggelse på området.
Kommentarer

Se kommentar till yttrande 48
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61. XX och XX

Alt 1 är sämst och alt 3 är bäst. Alt 1 innebär att Kortebo förändras från lantlig miljö till
dess motsats. Området är ett strövområde och nyttjas av flera föreningar som alla är
beroende av lantliga omgivningar. Att omringa fritidsbebyggelsen vid Tubbarp skulle
spoliera områdets karaktär. Ny bebyggelse begränsar flygplatsens
utbyggnadsmöjligheter. Åkermarken har hög kvalitet och är olämplig att bebygga.
62. Naturskyddsföreningen Bankeryd

Föreningen anser att flera av de föreslagna exploateringsområdena bryter mot uppsatta
miljömål, t ex strandskydd. Inom Korteboområdet föreslås en hög exploateringsgrad
vilket innebär att en stor andel åkermark och områden med höga naturvärden tas i
anspråk. T ex så är Häggebergsskogen en kampanjskog. Den höga exploateringsgraden
medför av naturliga skäl att de höga naturvärdena försvinner. Föreningen förutsätter att
hänsyn tas till Vätterns strandskydd på 300 meter vid Granbäck. Kollektivtrafiklinjens
och trafikledens dragning kommer att genomkorsa Häggebergsskogen och medföra stor
inverkan på verksamheterna och området kring Bankeryds Ridskola och
Brukshundsklubben. Föreningen kan ansluta sig till strategi 2 och 3 som innebär en
mindre exploatering av Kortebo och att åkermarken kring Granbäck och Björneberg kan
bibehållas och ingen ny kollektivtrafikled behöver byggas. Föreningen förordar i första
hand en förtätning av befintlig bebyggelse söder om Falköpingsvägen. Föreningen anser
att B901 och B904 inte ska bebyggas. B901 vid Sjöåkra ska bevaras som frilufts- och
grönområde och B904 vid hembygdsgården har kultur- och miljövärden. Det finns
möjligheter att bygga i Bankeryds centrum, på t ex tidigare verksamhetsområden, kanske
även med fler våningar på befintliga hus. Trafiksituationen i Bankeryd bör ses över.
Kollektivtrafiken bör göras mer attraktiv.
63. Huskvarna JaVisst

Huskvarna JaVisst förordar en bebyggelsestruktur med geografisk spridning. Flera
attraktiva områden för bostäder och verksamheter finns såväl på Huskvarnabergen som i
Tenhultsdalen och i centrala Huskvarna. Fokusera på en stark utbyggnad av
kollektivtrafiken där flexibilitet och nytänkande är ledord. Exempel på nya områden att
exploatera är Maden, Oset, Tenhultsdalen/Bråneryd, Öxnehaga/Åkarp. Motorvägen
mellan Jönköping och Huskvarna är redan nu en flaskhals. Det är orealistiskt att tro att
kollektivtrafiken ska kunna lösa detta problem. E4ans sträckning måste utredas
omgående och frågan är när den läggs i tunnel förbi Huskvarna. Man ställer sig frågan
om det ändå inte vore lämpligt att höghastighetsstationen placeras i Tenhultsdalen.
64. HP Boendeutveckling

Jönköpingsregionen har en stark befolkningsutveckling och starka etablerade
utvecklingsfaktorer. Inom planperioden kommer det att finnas ytterligare möjligheter till
utveckling av regionen. Människor kommer att bosätta sig där man trivs och jobben
kommer lokaliseras till arbetskraft och kompetens. Det kommer att behövas 1000 nya
bostäder per år under överskådlig tid framöver, med en fördelning på 350 äganderätter,
450 hyresrättslägenheter och 170 bostadsrätter. Finansieringsmöjligheterna för nya
byggprojekt har försvårats. Jönköping ska inte välja mellan att förtäta staden eller att
bygga småhus. Man måste kraftfullt göra plats för allt detta. Trafiksystemet måste
utvecklas från småstadsmiljön till storstadens behov och funktion. Nya byggnader kan bli
så energieffektiva att fjärrvärme inte är ett alternativ. Frågan om sanering av förorenad
mark är mycket viktig i omvandlings- och förtätningsområden. Kravet på giftfri miljö år
2050 innebär inte att alla föroreningar måste transporteras bort. Det är framsynt och
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nödvändigt att starta arbetet med att se över strategierna för att möta framtiden på bästa
sätt. Man måste skapa nya utvecklade samarbetsformer med samverkan mellan flera
aktörer inom stora projekt.
65. Wareborns Gårdsförvaltning

Som fastighetsägare ser man mycket positivt på att Jönköping-Odensjö pekas ut som ett
lämpligt utbyggnadsstråk. Barnarp och Odensjö kan erbjuda attraktiva
boendeformer/lägen. Även O405 bör kunna ses som hållbart ur många aspekter. Området
har närhet till sjön och planerad golfbana. Norra delen bör kunna föreslås för
exploatering. En byggnation med inriktning på förnyelsebart – en modern
trädstadsbebyggelse borde vara ett strategiskt inslag i Jönköpings profil.
Kommentarer

Barnarp kommer att utredas som en alternativ utbyggnadsriktning, trots att det inte fanns
med som ett eget alternativ i samrådshandlingen.
66. Boende vid kv Ryssland

F205 används idag som rekreationsområde främst av barnfamiljer och uppskattas mycket
på grund av sitt från trafik skyddade läge. Man hänvisar till forskning som visar på vikten
av att barn har tillgång till utomhusområden för spontan lek. Man ifrågasätter också om
den lilla ytan kan ge så stor förtätningseffekt att det är meningsfullt att exploatera.
67. Boende utmed Hallmansvägen

De boende är oroade över att Hallmansvägen idag används som genomfartsled till och
från Jönköping, och att Korteboalternativet kan komma att påverka deras boendemiljö.
De vill vara delaktiga i utformandet av det eventuella förslaget genom en aktiv dialog
med kommunen. De boende redovisar en rad önskemål och förslag, bla följande:
Trafikflödet utmed Björnebergsvägen bör brytas för att minska genomfartstrafiken.
Öppna inte en förlängning av Hallmansvägen för biltrafik. Bygg en rondell vid
Hallmansvägen- Dunkehallavägen. Öka framkomligheten i korsningar mot
Kortebovägen. Man önskar en kollektivtrafik som påverkar miljön i så låg utsträckning
som möjligt, dock inte trådbussar som misspryder bostadsområdet. Bygg en bred cykeloch gångväg på Hallmansvägen utformad som på sträckan mellan Narvavägen och
Björnebergsvägen. Oro för framtida trafiksituation vid Vätterslundsskolan. Tillåt
parkering på Hallmansvägen som idag. Det är viktigare att förkorta kollektivtrafikens
restiden än att öka antalet avgångar. Om kollektivtrafiken ska lyckas får det inte kosta för
mycket tid jämfört med att åka bil.
68. XX

XX har synpunkter på förtätning vid Kungsängsskolan. Bygg om Kungsängsskolan till
hyreshus med bibehållen takhöjd så att de inte skymmer utsikten mot Vättern från
promenadstråket ovanför. Det är ett populärt och tillgängligt promenadstråk och utsikten
mot Vättern ska bevaras. Bygg därför inte hus i den södra delen.
Kommentarer

Kungsängsskolans tomt har ett mycket bra läge för ny bostadsbebyggelse, den ligger
inom staden, intill stomlinje och har nära till service vid Österängens centrum och fina
rekreationsområden. Om området bebyggs är det viktigt att området nyttjas på ett
effektivt sätt och så att många människor får tillgång till områdets fördelar.
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69. XX

Taberg är ett fint samhälle att bo i men med dåliga kommunikationer in till stan. XX
önskar sig snabbussar, fler tåg och bättre cykelvägar. Bygg mellan Torsvik och Taberg
och på A6 golfbana, det måste vara hållbart. Bygg fler hyresrätter för ungdomars behov.
70. XX

Sedan ett antal år tillbaka är det så att övriga kommundelar får stå tillbaka i utvecklingen
för att Jönköpings stad skall få en oskäligt stor del av den gemensamma kakan i
kommunen. Kommundelarna runt Jönköpings stad utarmas successivt. Med strategins
alternativ kommer denna utveckling att accelerera. Kommundelarna behöver förstärkas
med människor så att skolorna får vara kvar, liksom affärer och banker.
Utbyggnadsstrategin bör förkastas i sin helhet.
71. XX

XX anser att F319 inte skall bebyggas. Det är ett välbehövligt mellanrum mellan södra
och norra Grästorp som redan har en relativt sluten bebyggelse. Det ger ett förhållandevis
litet resultat av bostäder men en avsevärd försämring i miljön för dem som nu bor i
området.
72. XX och XX

Sedan 1998 arrenderar de en del av F304 av kommunen och har planterat träd och buskar.
XX motsätter sig att området bebyggs. Området består av en bäck och en del av en
hagmark med höga naturvärden som kommer att gå förlorade. Att bebygga området
skulle medföra ett orimligt stort intrång för de närboende. Vid en byggnation skulle deras
fastighet omringas av näraliggande bebyggelse.
73. Jönköpings Orienteringsklubb

En ny gång- och cykelväg byggs nu från Sågenområdet i Taberg förbi Sörgården till
Åsavallen vilket kommer att öka tillgängligheten till Sörgården. De föreslagna
bostadsområdena B308 och B309 kommer att begränsa föreningens verksamhet.
Föreningen motsätter sig att B308 bebyggs men kan acceptera en exploatering av B309.
74. E.ON Sverige AB

Utbyggnad av elnätet kan bli aktuell inom områden där E.ON har områdeskoncession.
Frågor kring anslutning behandlas i senare skede.
75. XX

Den nya stadsdelen Kortebo är ett bra förslag för att skapa nya bostadsområden för den
växande befolkningen. Bebygg däremot inte Labbarp-Rickarpsområdet.
Jordbruksverksamheten behöver all tillgänglig mark för foder och bete och det är ett
värdefullt rekreations- och strövområde för bankerydsbor.
76. NCC Boende AB

Alt 1 är den enda strategi som de ser som långsiktigt hållbar. Det vore fel att skjuta på en
kollektivtrafikutbyggnad med motiveringen att det är för kostsamt. Kollektivtrafiken har
bättre förutsättningar nu, än på mycket länge, att bli framgångsrik. En utbyggnad på
Kortebo och på Södra Munksjön har förutsättningar för attraktiva boendemiljöer och
stämmer överens med hur folk i allmänhet vill bo. Det finns idag etablerade exploatörer i
Kortebo som är beredda att delta i en satsning i kollektivtrafiken för att få till ett attraktivt
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bostadsområde. Företaget tror att nuvarande Korteboväg bör flyttas till nytt läge intill
järnvägen och att en förbifart bör byggas mellan Kortebo, Bymarken och Hisingstorp.
NCC förordar att man så snart som möjligt planlägger för bostäder utmed södra
Munksjön och ett kvarter in.
77. Tabergs Socialdemokratiska förening

Föreningen ser gärna att Tabergs samhälle förtätas samt att en stadsliknande miljö
skapas. Om några år har säkert Torsvik fördubblat antalet anställda, då ligger Taberg väl
till. Vi behöver bli fler invånare för att behålla befintlig service. Utökning av A6 och
Solåsens köpcentrum är inte bra för förorterna, de små butikerna klarar inte att förlora
kunder. Om de stänger kan inte den äldre befolkningen som inte kör bil klara av att
handla själv.
78. Vattenfall Eldistribution

Under förutsättning att Starkströmsföreskrifterna följs angående säkerhetsavstånd till
byggnad så tillstyrker Vattenfall översiktsplanen.
79. XX

Huskvarna behöver också få del av kommunens satsningar. Huskvarna behöver fler
invånare och en utebliven satsning och inflyttning till Huskvarna riskerar att göra
Huskvarna till boende för pensionärer.
80. Kommunala Pensionärsrådet

Strategi 1: Ett naturligt läge för utbyggnad som förutsätter att kollektivtrafiken byggs ut.
Strategi 2: KPR ser mycket positivt på en ny stadsdel på A6-området. Där finns god
service och fungerande kollektivtrafik. De grönområden som finns kan i viss mån
behållas.
Strategi 3: Dessa föreslagna områden bör i första hand bestå av småhusbebyggelse för
barnfamiljer.
Behovet av grönområden ökar om stadskärnan förtätas. KPR ställer sig bakom
skrivningen om utbyggd kollektivtrafik, lokal service och en god livsmiljö.
81. XX

Alt 2. Ett tungt vägande skäl är att arbetsplatser och bostadsområden är nära. Dessutom är
det ett fint område för bebyggelse.
82. XX

Att bygga på södra Ljungarum är att bygga på Jönköpings bästa åkermark. Detta skulle
gå rakt emot kommunens policy.
83. XX

Alternativet med Kortebo är det bästa. Projektet ska påskyndas så att folk inte behöver
vänta så länge för att få en bostad.
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