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Staben
Gunnel Holmberg-Karlsson
036- 10 57 77
gunnel.holmberg-karlsson@jonkoping.se

Fastställt av Kommunfullmäktige 2008-03-27

Program för utbyggnadsstrategi för bostäder och verksamheter i
Jönköping och Huskvarna
Jönköpings kommun växer snabbt. Stora nybyggnadsområden har växt upp
framför allt i centrala Jönköping, men även på Fagerslätt i Huskvarna, Torp
och Horstorp i Bankeryd och Flahult i Norrahammar. Vid årsskiftet 2007/2008
hade Jönköpings kommun 124 000 invånare och folkmängden år 2012 är
beräknad till 127 000 personer. Översiktsplan 2002 och det kommunala
bostadsförsörjningsprogrammet redovisar utbyggnadsmöjligheter för bostäder
och verksamheter fram till år 2010 resp 2012. Det är ett mycket kort
perspektiv. Frågan är nu i vilka riktningar och på vilket sätt centrala tätorten
Jönköping-Huskvarna ska växa framöver. Tillväxten sker både med
befolkningsökning och areellt genom att tidigare oexploaterade områden i
tätorternas närhet tas i anspråk för ny bebyggelse.
Jönköping ska utvecklas till ett attraktivt regioncentrum och då krävs det bl a
en strategi och en god markberedskap för både bostäder och verksamheter.
Denna utredning ska ge förslag på var och hur nybyggnad ska ske om
kommunens invånarantal växer till 150 000.
Det går inte att göra en tillförlitlig prognos på befolkningsökningen men ett
antagande är att det kan tänkas inträffa i mitten på seklet. Med olika scenarier
ska olika exploateringstäthet illustreras och konsekvenserna beskrivas för olika
utbyggnadsmodeller. Denna utredning ska analysera och illustrera hur stora
markarealer som krävs med 150 000 invånare som målbild. Det är en
strukturstudie som ska studera olika utbyggnadsriktningars för- och nackdelar.
En grundläggande målsättning är att vi ska uppnå en god och hållbar
samhällsutveckling.
Utbyggnadsbehovet för verksamheter är betydligt svårare att förutse. Den stora
utbyggnaden har på senare tid skett på Torsvik och Hedenstorp. Om
utbyggnaden fortsätter på samma vis kommer nya stora markarealer att behöva
tas i anspråk.
Vi vet att vi behöver bygga nytt och kommunen behöver en beredskap inför
framtiden för att kunna medverka aktivt i den utveckling som sker och på ett
strukturerat sätt möta den efterfrågan som kommer. En stor befolkningsökning
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kräver medvetna strategier om mark- och vattenanvändning, en god
markberedskap för nya bostäder och verksamheter och en plan för
infrastruktursatsningar.
Arbetet ska bedrivas i form av en fördjupning av översiktsplanen. Denna fråga
om utbyggnadsmöjligheter och utbyggnadsstrategi kommer att bli den
viktigaste frågan i den aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan som
ska göras under 2008.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR DEN FRAMTIDA UTBYGGNADEN
1. Kommunens fortsatta tillväxt ska ske på ett hållbart sätt, socialt,
ekologiskt och ekonomiskt.
2. Jönköping ska stärkas som ett attraktivt regioncentrum.
3. Nyplanerade bostads- och verksamhetsområden ska ha goda
kommunikationsmöjligheter med en bra och välfungerande
kollektivtrafik. Utbyggnadsmöjligheter utefter järnvägar och
stomlinjenät för bussar är särskilt betydelsefulla.
4. Stadsutbredning ska undvikas genom en lämplig bebyggelsetäthet i
staden och genom att tidigare använd mark inom stadens gränser
prioriteras framför oexploaterad mark i stadens utkanter vid nybyggnad.
5. Nya verksamhetsområden ska ha goda väg- och järnvägsförbindelser.
6. Utbyggnaden ska prioritera områden som kan förutses bli attraktiva
utifrån olika utgångspunkter för att behålla kommunens
konkurrenskraft.
7. Utbyggnadsmöjligheter ska finnas i alla kommundelar. Effektiva och
attraktiva allmänna 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.
9. Hushållning med naturresurser ska prägla all planering. Stora natur- och
kulturvärden ska ej exploateras. Exploatering av produktiv åkermark
ska i möjligaste mån undvikas.
10. Hälsa och säkerhet ska tillgodoses.
11. Anslutning till fjärrvärme ska eftersträvas för utbyggnadsområden.
Avsaknad av fjärrvärme får emellertid inte vara ett hinder för
utbyggnad i de kommundelar där den ej finns tillgänglig. Där ska råda
öppenhet för andra, miljövänliga uppvärmningsformer.
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UTGÅNGSPUNKTER
Hållbar och attraktiv stads- och bebyggelseutveckling

Jönköping ska vara en väl fungerande och attraktiv kommun för människor att
bo, arbeta och studera i samt för besökare. Det ska finnas en god blandning av
olika användningar och verksamheter i bebyggelsen med en bra balans mellan
arbete, bostäder och service.
Bostadsproduktion ska ske över hela kommunen. I de mindre orterna och på
landsbygden ska det finnas utbyggnadsmöjligheter som motsvarar den lokala
efterfrågan. Det ska finnas ett nät av aktiva och livskraftiga orter och
kommundelar som samverkar och stimulerar varandra. Målsättningen måste
vara att effektiva och attraktiva allmänna kommunikationer ska kunna binda
samman kommunens olika delar.
Denna utredning ska ta fram strategier och handlingsberedskap och visa på
möjligheterna för en stor utbyggnad. För att åstadkomma nya bostäder för
26 000 människor måste huvuddelen ske i den centrala tätorten.
Varierade och attraktiva boendemiljöer bidrar till en god utveckling i
kommunen. Människors behov och önskemål ser olika ut och valfrihet när det
gäller olika boendeformer är därför viktig. Vid planering av nya
bostadsområden/stadsdelar ska särskilt beaktas en blandning av olika
upplåtelseformer och hustyper.
Att bygga hållbart innebär bland annat att en god vardagsmiljö byggs upp
kring en helhet av boende, arbete, vård och omsorg, skola/utbildning, service,
fritid och kommunikationer. Det ideala är naturligtvis att samtliga ingående
delar finns inom en ort eller stadsdel och att man kan ta sig mellan de olika
funktionerna eller aktiviteterna på säkra gång- och cykelvägar eller med
kollektivtrafik. Det är också viktigt att det inom varje stadsdel/ort finns ett
varierat utbud av bostäder så att man kan bibehålla tryggheten och inte tvingas
bryta upp från sin invanda miljö i samband med familjeförändringar eller
åldrande.
Det finns ingen entydig bild av vad som är attraktivt. I utredningen ska både
helheten och varje område analyseras utifrån begreppet ”attraktivitet”.
Bra kommunikationer

Hur bebyggelse, verksamheter och trafikinfrastruktur lokaliseras och
organiseras i förhållande till varandra ger ramar för transportbehov och
resande, människors vardagsliv och näringslivsutveckling.
I kommunprogrammet kan läsas:
”Det ska finnas många och goda kommunikationsmöjligheter till och
från Jönköping och en bra och välfungerande kollektivtrafik i
kommunen. Det innebär bra järnvägsförbindelser till Jönköpings centrum
och ett väl utbyggt stomlinjenät med bussar. Gång- och cykelvägar ska
byggas ut.”
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I Ålborgsåtagandena kan följande läsas:
”För att bygga hållbart behöver transporternas konsekvenser för miljön
och folkhälsan minskas. I stadsplaneringen kan det göras genom att
behovet av privata motorfordon minskas och attraktiva alternativ som är
tillgängliga för alla främjas.”
Utredningen ska ta som utgångspunkt att nya stora bostadsområden/stadsdelar
ska ha förutsättningar att kunna erbjuda kollektivtrafik med tåg eller buss.
Möjligheten att bygga nytt utefter en utvecklad och moderniserad
Jönköpingsbana och Vaggerydsbana med nya hållplatser blir därför särskilt
intressant att utreda. För att de kollektiva transportmedlen ska bli en tillgång
för många och kunna utnyttjas effektiv, måste också en högre exploatering för
ett större befolkningsunderlag genomföras på lämpliga områden längs med
dessa linjer både i befintlig bebyggelse och i nya områden.
Möjligheten att erbjuda både järnvägsförbindelser och bra vägar till
verksamhetsområden är av stor betydelse. Pågående utredning om
kombiterminal på Torsvik innebär att Torsviks verksamhetsområde måste
utvecklas för att på bästa sätt utnyttja möjligheten att transportera gods på
järnväg.
Även stora arbetsplatser och verksamhetsområden behöver ha en god
tillgänglighet vad gäller kollektivtrafik och gång- och cykelvägar.
Planen ska redovisa överordnade trafikstrukturer. Ett hållbart trafiksystem
kräver närhet till service och därför behöver stråk för kollektivtrafik och cykel
stärkas.
Utredningen kommer att samordnas med de parallella utredningar som sker
inom Stadsbyggnadsvisionens utvecklingsområde Stadens hållbara
kommunikationer.
Bostadsbyggnadsbehov

Bostadsbyggnadsbehovet beräknas med hjälp av folkmängdsprognos. Den
folkmängdsprognos som används som underlag fram till år 2016 beslutades av
kommunfullmäktige i april 2007. Där antas att folkmängden i Jönköpings
kommun år 2012 kommer att vara ca 127 000, en befolkningsökning på 5 000
personer på 5 år. I en utblick mot 2016 beräknas folkmängden vara 130 000.
Enligt beräkningar på längre sikt bedöms tillväxten inte vara lika hög som nu
utan mer följa riksgenomsnittet. 150 000 invånare bedöms uppnås vid seklets
mitt. Det motsvarar ett nybyggnadsbehov på 15 000 bostäder.
I det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet (KBFP) redovisas
nybyggnation av i genomsnitt 537 bostäder per år. 60% av byggandet förväntas
ske i Jönköpings centralort och 20% i Huskvarna tätort.
De demografiska förändringar som vi har att förvänta oss ställer också krav på
analys av vilken typ av bostäder som bör byggas. Där har socialförvaltningen
en viktig uppgift i utredningen.
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Exploateringsgrad

Huvuddelen av kommunens utbyggnad har på senare år skett i Jönköping och
Huskvarna. Detta arbete inriktas på att den större utbyggnaden även i
fortsättningen kommer att ske i den centrala tätorten vilket betyder Jönköping
och Huskvarna med omnejd. Fokus är att Jönköping ska växa som regionens
centrum.
Denna utredning tar fasta på Ålborgsåtagandena som säger att
stadsutbredningen ska begränsas genom att exploatering ska styras till tidigare
använd mark inom stadens gränser framför oexploaterad mark i stadens
utkanter.
Ett hållbart byggande innebär att även exploateringsgraden ska studeras.
Olika exploateringsgrader kan illustreras med olika scenarier. En kommun kan
välja att planera för en tillväxt inom stadens ramar, dvs att bygga staden inåt.
Det innebär att man ska söka möjligheter till förtätning och omvandling inom
befintlig bebyggelse. Detta kan ge förutsättningar för en resurssnål struktur och
minskat resande. En viktig avvägning blir då att samtidigt ta till vara natur- och
kulturvärden, värna om grönområden samt att slå vakt om människors
livsmiljö.
Ett annat scenario är att fortsätta bygga på samma sätt som hittills, med en hög
exploatering inom en liten central del och i övrigt en relativt gles
småhusbebyggelse i stadens utkanter. Det innebär att stora markarealer
ianspråktas och förutsättningarna för utökad kommersiell service och
kollektivtrafik är minimal.
Konsekvenserna av en gles respektive hög exploateringsgrad ska redovisas.
Det gäller konsekvenser för markåtgång, tillgång och närhet till service
respektive befolkningsunderlag för service, utbyggnadskostnader av
infrastruktur osv.
Hushållning med naturresurser

Hushållning med naturresurser ska prägla all planering.
Värdefulla natur- och kulturmiljöer finns redovisade i ÖP 2002. De utgör en
resurs som ska hushållas med. Pågående arbete med naturvårdsprogrammet
kommer ytterligare att fördjupa kunskapen om värdefulla naturmiljöer.
För att spara på resursen jordbruks- och skogsmark bör en utglesad bebyggelse
undvikas eftersom den förbrukar stora arealer inte bara för bebyggelsen utan
även för vägar och annan infrastruktur.
Det finns fler resurser som ska hushållas med som t ex grustillgångar och
viktiga grundvattenförekomster som ska skyddas. Vi bör undvika onödig
energikonsumtion och förbättra energieffektiviteten samt värna om gröna stråk
av parker och natur.
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Jordbruksmark

I kommunprogrammet sägs att kommunen i möjligaste mån ska undvika att
exploatera produktiv åkermark.
I miljöbalkens 3 kap står:
”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse och
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt
skogsbruk.”
Denna utredning ska ta detta som utgångspunkt och fördjupas i frågan om vilka
områden som är särskilt viktiga att värna mot exploatering. Kommunen
behöver en strategi i denna fråga.
Stora sammanhängande jordbruksområden med god bördighet och god
arrondering är en resurs som även i framtiden i första hand ska utnyttjas för
jordbruksproduktion. För att värdera olika områden kan man inte bara se till
dagens förhållanden utan ett jordbruksföretag som ska vara långsiktigt hållbart
förutsätts kunna förändras, växa och expandera. Jordbruket genomgår nu stora
förändringar, vad gäller företagens strukturförändringar, ersättningsnivåer,
utveckling av energigrödor inom både jord- och skogsnäringen. Det är därför
svårt att definiera begreppen ”produktiv åkermark” och ”brukningsvärd
jordbruksmark” eftersom så många faktorer kan påverka definitionen.
Den åkergradering som gjordes på 1970-talet bör kunna användas även idag.
Den redovisar produktionsförhållanden i en 10-gradig poängskala, där klass 10
betecknar den värdefullaste åkern. Graderingen är översiktlig och ska inte
användas för en detaljbedömning. De bästa produktionsförhållandena i
kommunen har klass 6-8 och finns inom de stora slättområdena vid Gränna, på
Visingsö, Skärstaddalen, Tenhultsdalen och Bankerydsdalen.
I Jönköpings kommun finns även en stor andel naturbetesmarker som utgör en
viktig del för jordbruksföretagen. Dessa områden har också stor betydelse för
naturvården och landskapets karaktär.
Det finns en konflikt i tätortsutbyggnad och bevarande av jordbruksmark. Det
finns stadsbyggnadsskäl till att mark närmast tätorten bebyggs. Denna
utredning avser att med olika scenarier belysa hur olika utbyggnadsstrukturer
påverkar åtgången av jordbruks- och skogsmark. Utredningen ska redovisa hur
mycket oexploaterad mark som kan åtgå om vi fortsätter att bygga på samma
sätt som nu med nya årsringar utanför nuvarande tätortsgräns under en längre
tid. Ett annat scenario är att analysera hur man kan motverka pågående
utglesning i befintlig tätortsbebyggelse genom förtätning och omvandling av
verksamhetsområden till bostadsområden.
Vad gäller verksamhetsområden som är mycket ytkrävande finns det inte
möjlighet att undvika oexploaterad mark. Däremot kan det kanske även där
finnas förtätningsmöjligheter.
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Hälsa och säkerhet

Frågor om hälsa och säkerhet ska tas upp på vanligt sätt. I tätorterna ses
möjlighet till att ansluta till fjärrvärme som betydelsefullt för att minska
luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser.
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som gäller högsta
tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten. I dag finns det flest
miljökvalitetsnormer för luftföroreningar utomhus. För att uppnå eller
bibehålla en viss miljökvalitet måste myndigheter och kommuner se till att de
kan uppfyllas. Därför kommer utredningen att lägga ett särskilt intresse vid
gällande miljökvalitetsnormer.
Klimatförändringar och extrema väderförhållanden
Flera tecken talar för att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga
variationen. Den globala medeltemperaturen har under 1900-talet ökat med 0,7
grader vilket i klimatsammanhang kan betraktas som en stor och snabb ökning.
Andra tecken på förändringar är glaciärernas tillbakagång, stigande havsnivåer
och förändrade nederbördsmönster.
De frågor som kan bli aktuella i samband med val av nya utbyggnadsområden
inom Jönköpings kommun är risk för översvämning, erosion och skred/ras vid
kraftiga regn.
Räddningstjänsten analyserar riskerna inom bebyggda områden. Med
anledning av den statliga klimat- och sårbarhetskommitténs arbete finns det
anledning att hämta in mer kunskap dels om områden som inte är bebyggda
dels om klimatförändringarnas påverkan inom vår region. Kunskapen om
klimatförändringar och extrema vädersituationer innebär att vi måste anpassa
kommande bebyggelse och infrastruktursatsningar till förväntade nya
förutsättningar.

ARBETSMETOD, TIDPLAN OCH MEDVERKANDE
Arbetet ska bedrivas i form av en fördjupning av översiktsplanen enligt planoch bygglagens regler.
Utredningen ska ge förslag på utbyggnadsriktningar och utbyggnadsområden
för att tillgodose en befolkning på 150 000 invånare. Olika scenarier ska
redovisas för att belysa de strukturella frågor som kommunen har att ta
ställning till. Eftersom denna utredning har ett 40-årigt tidsperspektiv ska den
leda till en handlingsberedskap inför kommande utveckling.
En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas där den betydande
miljöpåverkan, som den fördjupade översiktsplanens genomförande kan antas
medföra, ska identifieras, beskrivas och bedömas.
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Organisation
Politiska ledningsgruppen: Kommunstyrelsens Tekniska Utskott
Projektledare: Gunnel Holmberg-Karlsson, stadsbyggnadskontoret
Medverkande i arbetsgrupp:
stadsbyggnadskontorets stab och utvecklings- och trafikavdelning
tekniska kontorets mark- och exploateringsenhet
miljökontoret
representanter från andra avdelningar och förvaltningar kommer att adjungeras
under arbetets gång.
En referensgrupp kommer att sammankallas för att informeras om utredningen.
Följande kan ingå: övriga avdelningar och förvaltningar, länsstyrelsen,
länstrafiken och organisationer som t ex LRF och naturskyddsföreningen.

Tidplan
2008 är ett arbetsår. Remiss och utställning planeras under 2009.

STADSBYGGNADSKONTORET

Gunnel Holmberg-Karlsson
Landskapsarkitekt

Exempel på markbehov och befolkningstäthet
Bilaga till Utkast till program för utredning om utbyggnadsstrategi för bostäder och
verksamheter i Jönköping och Huskvarna 2007-12-04
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Befolknings”prognos” i Jönköpings kommun. Beräkningsexempel för
befolkningsutvecklingen om de senaste årens trend fortsätter.

genomsnitt
14 ha/år

2050

Ekhagen Järavägen
9 bostäder/ha
79 bostäder
Copyright 2007 Pictometry International Corp.

Ekhagen, kv Vyn
67 bostäder/ha
115 bostäder

Copyright 2007 Pictometry International Corp.

Jönköping Söder
88 bostäder/ha
ca 3400 bostäder

Copyright 2007 Pictometry International Corp.

Planerat Kålgården
77 bostäder/ha
1240 bostäder

Liljeholmen
74 bostäder/ha
2160 bostäder
Copyright 2007 Pictometry International Corp.

Hisingstorp
8 bostäder/ha
133 bostäder

Lerhagen, Åbolid
9 bostäder/ha
268 bostäder

Copyright 2007 Pictometry International Corp.

Grästorp
13 bostäder/ha
397 bostäder
Copyright 2007 Pictometry International Corp.

Den lilla rutan motsvarar ett markbehov med en täthet på 70 bostäder/ha.
Den stora rutan motsvarar ett markbehov med en täthet på 10 bostäder/ha.
Under samma tidsperiod är markbehovet för nya verksamhetsområden
5 km2 om markåtgången är lika stor som de senaste 20 åren.

