Utbyggnadsstrategi
150 000 invånare

Fortsatt arbete med strategi för
utbyggnad av bostäder och verksamheter

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare

Behovet är då 15 000 nya bostäder
och mark för verksamheter som motsvarar 10 000 nya arbetstillfällen.
För att klara detta behov behöver
kommunen ha en strategi och en
markberedskap. Strategin ska tillgodose det långsiktiga utbyggnadsbehovet och samtidigt uppnå en
hållbar utveckling.

SAMRÅD
20 okt 2009
- 11 jan 2010

HÄR ÄR
VI NU

Tekniska Utskottets beslut
Tekniska Utskottet har efter samrådet beslutat att arbetet ska fortsätta på det sätt som beskrivs i
denna broschyr.
En viktig målsättning i Utbyggnadsstrategin är att vi ska bygga
med en högre exploateringsgrad än
vad vi har gjort under senare år. Det
ger god markhushållning och kortare
avstånd mellan målpunkter för invånarna och innebär det mest ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.

UTSTÄLLNING
Hösten 2010

ANTAGANDE

V

Utbyggnadsstrategin syftar
till att föreslå en utbyggnad
för bostäder och verksamheter i Jönköpings kommun
om kommunen växer från
126 000 till 150 000 invånare.

Kommunfullmäktige
Årsskiftet 2010/11

Utbyggnadstrategin har varit utsänd för samråd. Strategin ska nu bearbetas och ett
nytt förslag ska tas fram och ställas ut under hösten 2010. Därefter kommer strategin
att antas av kommunfullmäktige.

www.jonkoping.se/utbyggnadsstrategi
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Översiktsplanen, ÖP 2002, är kommunomfattande och beskriver hur
kommunen ska hantera mark- och
vattenanvändningen och redovisa de
allmänna intressen som ska beaktas.
Utbyggnadsstrategin redovisar däremot enbart vilka markområden som
är lämpliga för byggnation och ska
därför ses som en fördjupning av
ÖP 2002

Utbyggnadsstrategi
150 000 inv
föp

Kaxholmen
öpp

Ramprogram
S. Munksjön

Bankeryd
öpp

översiktsplanen (föp) i denna fråga.
Utbyggnadsstrategin och översiktsplanens riktlinjer gäller därför parallellt. Det har tidigare tagits fram
översiktliga planprogram (öpp) för
Bankeryds och Kaxholmens tätorter
där markområden för byggnation
redovisas. Dessa dokument är nyligen
framtagna och är därför fortfarande
aktuella och utbyggnadsstrategins
målsättningar gäller även i dessa tätorter. Ramprogram för södra Munksjön pågår parallellt med arbetet med
utbyggnadstrategin. Södra Munksjöområdet är ett viktigt omvandlingsområde inom utbyggnadsstrategin,
men djupare studier av området
genomförs inom ramprogrammet
inför kommande detaljplaner.

www.jonkoping.se/utbyggnadsstrategi
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Hållbar samhällsutveckling
Den blandade staden och
en god livsmiljö
En fungerande ort eller stadsdel ska
ha en god balans mellan bostäder,
arbetsplatser och service. För att
tillmötesgå människors olika behov
och önskemål är det betydelsefullt
att se till att det finns tillgång till en
variation av bostadstyper, upplåtelseformer och arkitektur i alla stadsdelar och orter. Nya arbetsplatser

och utrymme för fritidsaktiviteter
ska integreras i den blandade bebyggelsen. Detta ger en mer integrerad,
jämställd, aktiv, trivsam, trygg och
levande boendemiljö.
Vi kan förvänta oss ett ökat behov
av lägenheter, dels beroende på att vi
idag har en jämförelsevis låg andel
och dels beroende på den demografiska förändringen där äldre kan
förväntas flytta till mindre bostäder/
lägenheter. Allt fler människor kommer att behöva en
bekvämare närmiljö så att
man på egen hand kan sköta
sina inköp och ta sig till
olika aktiviteter utan bil.
En nybyggnation skapar
rörlighet på bostadsmarknaden i form av att lediga
bostäder uppstår i flera led
s.k. flyttkedjor.
För ytkrävande verksamheter, industrier och logistikföretag, som inte kan
kombineras med bostäder
i tätorterna finns det stora
arealer av planeringsbar
mark på Hedenstorps och
Torsviks industriområden.

www.jonkoping.se/utbyggnadsstrategi
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Hållbara kommunikationer
För att nå målet att minska biltrafiken i tätorten behöver avstånden
göras kortare. Den som cyklar eller
går till jobbet eller till bussen är beroende av att ha nära till service.
Därför ska staden byggas i en skala
och struktur som ger korta avstånd,
där man lätt når arbetsplatser, skola,
service, fritidsaktiviteter och kollektivtrafik gåendes eller med cykel. Även
biltrafikens stora markbehov för körytor och parkering, trängsel med
bilköer, buller och stadens luftkvalitet är argument för att minska biltrafiken i tätorterna.

Staden behöver en modern högkvalitativ kollektivtrafik koncentrerad
till prioriterade överordnade stråk
i stadsmiljön. Längs dessa stråk ska
det finnas en hög koncentration av
bostäder och arbetsplatser. Nya
stora bostadsområden ska organiseras så att de får tillgång till befintliga starka kollektivtrafikstråk
alternativt att man bygger upp nya
starka stråk, så att alla nya bostäder
har närhet till en kollektivtrafiklinje
av hög standard.
Övriga busslinjer har stor betydelse för att koppla samman bostadsoch arbetsplatsområden med de
prioriterade kollektivtrafiklinjerna.
I områden med svagare befolkningsunderlag kan dessa linjer aldrig få
samma service med turtäthet som
stomlinjerna, men servicen kan hela
tiden förbättras bl.a. med ett ökat
invånarantal.

www.jonkoping.se/utbyggnadsstrategi
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Resurshushållning
Åkermark
För att spara på resursen åkermark
bör en gles bebyggelse undvikas eftersom stora markarealer förbrukas,
och då inte bara för bebyggelsen
utan även för vägar och annan
infrastruktur.

Platsens identitet
Vid en förändring av orten/stadsmiljön ska man utgå från stadsdelens
och platsens karaktär, identitet, stadsbild, kulturvärden, rekreations- och
naturvärden – faktorer som kan beskrivas som resurser vilka ska hushållas med och beaktas vid planläggning och byggande. En kompletterande byggnation som görs på rätt
sätt kan förhöja områdets värden
och ge platsen ett mervärde.

Exploateringstätheten har en avgörande betydelse för markåtgången.
Om alla 15 000 nya bostäderna
byggs lika tätt som på Jönköping
Söder och Liljeholmen åtgår 200 ha
mark. Om de istället byggs med
samma täthet som på LerhagenÅbolid eller Bankeryds Torp förbrukas 1 500 ha.
För nya verksamheter behövs
500 ha mark om expansionen fortsätter i samma takt som under de
senaste åren.
www.jonkoping.se/utbyggnadsstrategi
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Omvandling och förtätning
För att skapa en hållbar samhällsutveckling ska vi i första hand förtäta
och omvandla inom stadens gränser,
dels för att hushålla med marken och
dels för att få ett samhälle med korta
avstånd, vilket minskar behovet av
vardagliga bilresor. Det är en av
strategins viktigaste målsättningar.
En tätare struktur är positiv eftersom det förbättrar möjligheterna att
gå och cykla. Affärer och serviceinrättningar av olika slag fungerar
som lokala mötesplatser och bidrar
till den lokala identiteten. Det är
därför viktigt att fokusera på förtät-

ning, upprustning och vitalisering av
tätorternas centrum och där sträva
efter att koncentrera fler funktioner.
Principen med en tätare bebyggelsestruktur på platser där det finns
någon form av service gäller både
inom stadscentrum men även för
stadsdelscentrum och mindre orter
utanför centrala tätorten. Närhet till
service höjer attraktiviteten för intilliggande bostäder och det gäller
att nyttja dessa omvandlings- och
förtätningsmöjligheter på bästa sätt.
En förtätad bebyggelsestruktur förstärker befolkningsunderlaget för
den service som finns och kan också
skapa förutsättningar för utökad
service.
I staden finns både stora och små
grönytor som kan ha stor betydelse
för de boende och stadsdelens/ortens
karaktär och identitet. Därför måste
det finnas en viss återhållsamhet
innan grönområden exploateras.
Vid förtätning och omvandling av
grönområden är det viktigt att kompensera med nya grönområden eller
att befintliga stärks och rustas upp.

www.jonkoping.se/utbyggnadsstrategi
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Vid omvandling och förtätning arbetar vi efter dessa
målsättningar
•
•
•

•

•
•

Bygg med en hög exploateringsgrad längs goda kollektivtrafikstråk.
Skapa en tät stad som ger korta avstånd mellan målpunkter som
t.ex. mellan bostad och arbetsplats, service och fritidsaktiviteter.
Byggnation i omvandlings- och förtätningsprojekt i närheten av stadsdelscentrum/ tätortscentrum ska utformas så att dessa stärks, t.ex.
genom en högre exploatering eller med lokaler av allmänt intresse.
En kompletterande byggnation kan ge ett mervärde till platsen.
Komplettera med den typ av bebyggelse som saknas i området för
att skapa mångfald t.ex. genom arkitektur, utformning och olika
upplåtelseformer.
Reservera platser som särskilt lämpar sig för kommersiell och offentlig service eller andra verksamheter för framtida behov.
Ta hänsyn till platsens och den befintliga bebyggelsens identitet,
karaktär, kulturhistoriska innehåll, stadsbild och grönområdenas
rekreationsvärden.

Röd stomlinje buss nr 1
Gul stomlinje buss nr 2
Grön stomlinje buss nr 3

Bebyggelse med max 400 m gångavstånd till
stomlinjerna. Vid omvandling och förtätning
ska
det byggas med en hög exploateringsgrad
www.jonkoping.se/utbyggnadsstrategi
längs goda kollektivtrafikstråk.
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Nya utbyggnadsområden
Kommunens utbyggnadsbehov kan
inte bara tillgodoses genom förtätning och omvandling. Vi måste också
öppna nya exploateringsområden.
För att tillgodose den lokala efterfrågan i kommunens olika delar och
invånarnas behov av olika bostadstyper behöver även obebyggda markområden tas i anspråk för en tätortsexpansion. En kompletterande bostadsbyggnation efterfrågas i många
kommun- och stadsdelar. En nybyggnation ger möjlighet till flyttkedjor
och människor kan bo kvar i ett område även om bostadsbehovet förändras.

I kommunens alla tätorter ska det
finnas möjlighet till kompletterande
bebyggelse, både i form av förtätnings- och omvandlingsprojekt men
även mindre nybyggnadsområden.
Det finns utbyggnadsmöjligheter
i alla kommundelar, men av olika
skäl är det svårigheter att få till en
byggnation i de mindre tätorterna.
Det är angeläget att sådana byggnationer påbörjas, varför denna fråga
ska utredas vidare.

Vid exploatering av nya områden arbetar vi efter
dessa målsättningar
•
•
•
•

Den centrala tätorten ska växa i redan starka kollektivtrafikstråk eller
där det finns förutsättningar för nya stråk.
Bygg med en hög exploateringsgrad för att hushålla med marken.
Bygg en blandad bebyggelse för att skapa mångfald och tillgodose
människors olika behov.
De hållbara kommunikationerna– gång, cykel och kollektivtrafik ska
prioriteras.

www.jonkoping.se/utbyggnadsstrategi
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Att välja en utbyggnadsriktning
•
•

•

•

•

Utbyggnadsriktningen ska ha förutsättningar för en genomgående
högkvalitativ kollektivtrafiklinje.
Inom en utbyggnadsriktning ska en stadsbebyggelse skapas där det
finns både bostäder, arbetsplatser, service och möjligheter till
rekreations- och fritidsaktiviteter.
Inom utbyggnadsriktningen ska det också finnas möjligheter att
skapa verksamhetsområden för att ge förutsättningar för ett minskat
resbehov.
Utbyggnadsriktningen ska ha en blandning av bostadstyper och
upplåtelseformer för att skapa mångfald och tillmötesgå olika
människors behov.
Stadsdelen ska byggas ut med utgångspunkt från att gång- och
cykelförbindelserna ska få en bra struktur.

Jönköpings kommun har en mycket
positiv och stark utveckling. För att
den utvecklingen ska kunna fortsätta
på ett hållbart sätt finns en del stora
frågor att lösa. En av de största uppgifterna är att minska bilresandet i
de centrala delarna. På senare tid
har vi byggt en gles bebyggelse i stadens utkanter, vilket har skapat ett
stort bilberoende. Vi måste bryta den
trenden och nya stadsdelar måste
struktureras på ett sådant sätt att
bilberoendet minskar.

En av de viktigaste målsättningarna
i denna utbyggnadsstrategi är att
nya större utbyggnadsområden ska
ha tillgång till goda kollektiva kommunikationer med en prioriterad
kollektivtrafiklinje och bra förutsättningar att gå och cykla. Kollektivtrafiken ska helst byggas ut redan
från början när en ny stadsdel
skapas.

www.jonkoping.se/utbyggnadsstrategi
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Tre olika utbyggnadsriktningar ska utredas i det fortsatta arbetet och målet
är att en ska föreslås. Dessutom kommer ytterligare områden att föreslås för
byggnation i den centrala tätorten och i andra delar av kommunen.
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•
•
•
•
•
•
•

Ett nytt bearbetat förslag ska presenteras som kan leda till en hållbar
utveckling enligt programmets målsättningar
Förslaget ska åtföljas av en miljökonsekvensbeskrivning
Fördjupade studier ska göras angående trafiklösningar och miljöpåverkan
Flygbullerpåverkan ska utredas
De regionala trafikfrågorna ska utredas
Strategins påverkan på stora infrastrukturfrågor ska analyseras
En plan för genomförandet ska redovisas

Vill du veta mer?
Gunnel Holmberg-Karlsson
tfn 036-10 57 77
gunnel.holmberg-karlsson@jonkoping.se
Linda Tubbin
tfn 036-10 80 43, linda.tubbin@jonkoping.se

STADSBYGGNADSKONTORET
Juneporten, V Storgatan 16, 551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00, Fax 036-10 77 75
stadsbyggnad@jonkoping.se

www.jonkoping.se/utbyggnadsstratgei
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Tekniska Utskottet har beslutat om följande inriktning i
det fortsatta arbetet:

