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Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare

Förord
Konsekvensbeskrivningen är en del av Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare, och beskriver vilka
konsekvenser som planförslaget kan medföra.
Utbyggnadsstrategin är en översiktlig strategisk plan,
vilket innebär att även konsekvenserna beskrivs på
en översiktlig och strategisk nivå. Här kan man utläsa vilka möjligheter och svårigheter som genomförandet av planen kan medföra. Det är viktigt
att påpeka att utvecklingen av både positiva och
negativa konsekvenser till stor del är beroende av
fortsatt samhällsplanering och kommande planarbeten. Utbyggnadsstrategin är ett långsiktigt
arbete som behöver en lång genomförandetid för att
få genomslagskraft. För att uppnå den ambition som
beskrivs i planhandlingen måste utbyggnadsstrategins grundtankar förmedlas vidare och vara
starkt styrande även i kommande mer detaljerade
planarbete och byggande.
Konsekvensbeskrivningen är upprättad enligt
plan- och bygglagens och miljöbalkens regler och
består av tre delar: miljökonsekvensbeskrivning
som redogör för de miljömässiga konsekvenserna
samt ekonomiska och sociala konsekvenser.

Konsekvensbeskrivningen har framarbetats under
hösten 2010 parallellt med slutarbetet av planförslaget. Det innebär att allt eftersom konsekvenserna
har blivit tydliga har de också kunnat föras in i
planarbetet och påverkat planförslaget. Miljökonsekvenserna har framförallt påverkat planförslaget
när det gäller vikten av att nya bostäder ska planläggas så nära arbetsplatser och andra målpunkter
som möjligt, vilket enligt genomförd trafikanalys
förväntas minska biltrafiken. De ekonomiska konsekvenserna påvisar att byggandet av bostäder och
verksamhetslokaler har stor betydelse för kommunens
långsiktiga tillväxt. När det gäller de sociala konsekvenserna är det av stor betydelse hur miljöerna
utformas i ett senare planeringsskede, det är då vi
formar invånarnas vardagsmiljö.
Denna konsekvensbeskrivning har påverkat utformningen av planförslaget inför utställningen som
pågick mellan 2 mars och 4 juli 2011. Utställningen
har därefter inte gett anledning till att konsekvensbeskrivningen skulle behöva kompletteras eller
revideras.
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av
konsultföretaget Rådhuset Arkitekter AB medan de
ekonomiska och sociala konsekvenserna har upprättats internt inom kommunen.
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Miljökonsekvensbeskrivning

Sammanfattning
Planförslag och alternativ
Utbyggnadsstrategin
Planförslaget, ”Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare,
Jönköpings kommun”, visar var i kommunen utbyggnad av bostäder och verksamheter kan komma att
ske om kommunen växer från 127 000 till 150 000
invånare. En sådan befolkningsökning motsvarar
ett behov av ca 15 000 nya bostäder och 10 000 nya
arbetsplatser.
Utbyggnadsstrategin omfattar utbyggnad i hela
kommunen, men med huvudsaklig inriktning mot
utvecklingen i Centrala Tätorten, dvs i Jönköping,
Huskvarna, Tenhult, Barnarp och Tabergsdalen.
Utbyggnad ska ske dels genom förtätning och bättre
utnyttjande av mark inom befintlig bebyggelsestruktur, dels genom omvandling av äldre industriområden eller på annan dåligt utnyttjad mark. Viss
utbyggnad ska också kunna ske på tidigare obebyggd mark. Detta syftar till att hushålla med kommunens markresurser samt att skapa förutsättningar
för effektiva kollektivtrafiklösningar och bättre
gång- och cykelvägnät. Utanför Centrala Tätorten
föreslås i första hand utbyggnad av bostäder och
verksamheter i anslutning till befintliga tätorter och
/eller bebyggelsegrupper med goda kollektivtrafikmöjligheter – Örserum, Ölmstad, Kaxholmen, Skärstad, Lekeryd, Gränna, Bottnaryd och Bankeryd.
I planförslaget betraktas A6-området (inklusive
område med nuvarande golfbana) som ett större utredningsområde som väl motsvarar de hållbarhetskriterier som ställts upp i planeringen som villkor
för lämpliga utbyggnadsområden. A6- området
kan därför komma att tas i anspråk i framtiden när
förutsättningarna för utbyggnad blivit bättre utredda
genom noggrannare studier i bland annat en fördjupad översiktsplan.
Huvuddragen i befintlig trafikstruktur kommer
att ligga fast även i framtiden, men med kompletteringar och förstärkningar i trafiknätet. Störst
förändringar kommer att ske i gång- och cykelvägnätet och i kollektivtrafiknätet, för att möjliggöra en
långsiktigt hållbar trafikstruktur.
Grönstrukturen i planförslaget är i stort sett densamma som den i Översiktsplan 2002.

Översiktsplan 2002 kommer fortsättningsvis att
gälla i de delar som inte behandlar de strategiska
utbyggnadsfrågorna om var och hur utbyggnad ska
ske.

Jämförelsealternativ
I miljökonsekvensbeskrivningen jämförs planförslaget dels med ett nollalternativ, vilket är den
troliga utvecklingen om Översiktsplan 2002 fortsätter att gälla utan att utbyggnadsstrategin antas,
dels med ett alternativ som innebär att en helt ny
stadsdel byggs i Kortebo.

Miljöbedömningen
Allmänt
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) är det
dokument i miljöbedömningen som redovisar
miljöpåverkan på en översiktlig, strukturell nivå.
Miljökonsekvensbeskrivningen är inriktad mot de
miljöproblem som redan finns eller som riskerar
att uppstå i Centrala Tätorten, eftersom det är där
huvudsaklig utbyggnad föreslås ske. De frågor
som tas upp i MKB:n handlar om hälsa och säkerhet med avseende på trafikbuller, luftföroreningar,
risker, etc, samt natur- och kulturvärden, friluftsliv
och hushållning med naturresurser.

Risk för betydande miljöpåverkan
En miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en
redovisning av var och i vilka avseenden det finns
risk för att betydande miljöpåverkan uppstår. De
miljöaspekter som särskilt lyfts fram som centrala
för MKB:n har avgränsats av kommunen i samråd
med länsstyrelsen.
Om kommunen genomför utbyggnadsstrategin
kan det innebära risk för betydande miljöpåverkan i
följande avseenden/inom följande områden:
• Överskridande av miljökvalitetsnormer för luft
vid utbyggnad som innebär en ökning av
trafiken i centrala Jönköping.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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• Ökade trafikbullernivåer som överskrider de
av riksdagen antagna riktlinjerna i centrala
delar av Jönköping.
• Utbyggnad av Södra Munksjön med frågor som
avser stadsbild, hälsa, risker, säkerhet etc.
• Planering av A6-området – utbyggnad av
bostäder inom område med samlade naturvårdskulturmiljövårds- och friluftslivsintressen, samt
utbyggnad (korridor för) ny sträckning av väg 31.
• Utbyggnad av verksamhetsområden i anslutning till känsliga vattendrag och grundvattenområden, med risk för påverkan på vattendragen och på grundvattnet.
• Utbyggnad i Gränna med risk för påverkan på
riksintresse för natur- och kulturmiljövård.
• Utbyggnad i Huskvarna - Natura 2000-område,
Huskvarnabergen kan påverkas av exploateringen.

Miljökonsekvenser av planförslaget

hälsa motverkas så mycket som möjligt. Detta kan
åstadkommas bäst genom att utglesning av bebyggelsestrukturen undviks. I strategin har istället förtätning, komplettering och omvandling av befintlig
bebyggelse prioriterats framför nybyggnad i ”årsringar” runt tätorterna. Ett tätt bebyggelsemönster
är också föreslaget. Genom att välja en sådan utbyggnadsstrategi ökar underlaget för kollektivtrafiken
och möjligheterna att anordna bättre kollektivtrafiklösningar än de som finns idag. I den täta
stadsstrukturen där det är nära mellan bostäder,
arbetsplatser och service, minskar beroendet av biltransporter för korta avstånd och ett alternativ blir
istället att gå och cykla.
Om fler människor väljer att åka kollektivt eller
att gå och cykla mellan olika målpunkter finns förutsättningar för att minska olägenheterna från biltrafiken.
När staden växer kommer fler människor att behöva samsas om de grönytor som finns och stadens
grönstruktur blir viktig att värna. I förslaget behålls
i huvudsak befintlig grönstuktur.

Generellt
Utbyggnadsstrategins utgångspunkt att ge möjlighet
till utbyggnad av bostäder och verksamheter för
25 000 nya invånare i Jönköpings kommun, innebär
oavsett hur och var utbyggnad sker att:
• Biltrafiken kommer att öka i Centrala Tätorten,
och främst i de gatuavsnitt i centrum som
redan idag är belastade med mycket trafik.
• Genom den ökade biltrafiken kan luftföroreningarna komma att öka och det finns därför risk för
att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids på
ett otillåtet sätt.
• Fler människor än idag blir störda av trafikbuller och annat omgivningsbuller.
• Det finns risk för att vissa sjöar och värdefulla
vattendrag kan påverkas av den ökade dagvattenbelastningen från exploateringsområden.
Konsekvenserna av en omfattande utbyggnad är
att det finns risk för att människors hälsa påverkas
negativt genom att de bland annat utsätts för ökat
buller och mer luftföroreningar än idag.
I utbyggnadsstrategin föreslås därför att Centrala
Tätorten och övriga orter i kommunen byggs ut
så att de negativa konsekvenserna för människors

10

Slutsatser i konsekvensbeskrivningen
Det finns bättre förutsättningar med en bebyggelsestruktur som den som föreslås i planförslaget än
med en gles struktur för att nå målet om en stad
med ett långsiktigt hållbart transportsystem. En bedömning är att möjligheterna är större att skapa god
kollektivtrafik i Centrala Tätorten än om en annan
bebyggelsestrategi skulle väljas.
Det krävs ändå kraftfulla åtgärder för att minska
biltrafiken och de olägenheter och negativa konsekvenser som trafiken medför. Om inte åtgärderna
ger önskat resultat finns risk för ohälsa orsakad av
buller och dålig luftmiljö.
Förslag till åtgärder och uppföljning finns redovisat sist i dokumentet.

Jämförelse mellan planförslaget och de
två alternativen
Planförslaget har jämförts med alternativet Kortebo
och med nollalternativet. Jämförelsen har sammanställts i en matris på sidan 12.
Gröna färger visar i jämförelsen att konsekvenserna av den aktuella miljöaspekten mildras genom
det valda alternativet. Ju mörkare grön, desto bättre
i jämförelsen.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Röda färger visar att konsekvenserna av den aktuella miljöaspekten kan bli stora genom det valda
alternativet. Den mörkast röda färgen innebär de
allvarligaste konsekvenserna av den aktuella miljöaspekten.

Åtgärder för att minska påverkan på

Åtgärder och uppföljning

Uppföljning av åtgärderna ska ske i olika
kommunala program som:

Kommunen har beslutat om en mängd åtgärder som
kan mildra de negativa miljöeffekterna av ett genomförande av utbyggnadsstrategin - planförslaget,
och för att minska risken för att betydande miljöpåverkan uppstår. Genomförandet av åtgärderna är i
flera fall tidsatta och finansierade.
Åtgärder för att minska påverkan från
biltrafiken:
• Kommunikationsstrategi, arbete pågår
• Handlingsprogram för kollektivtrafiken
• Handlingsplan för hållbart resande 2011-2013
• Cykelplan för Jönköpings kommun
• Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan
• Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10
• Kartläggning med åtgärder mot omgivningsbuller, påbörjad 2011.

vattenmiljöer:
• Åtgärdsprogram från vattenmyndigheten
• Dagvattenpolicy

• Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal.
• Hållbarometer, webbaserat miljöuppföljningsverktyg.
• Löpande mätningar av luftkvalitet i gatumiljö
för kontroll av halter mot miljökvalitetsnormer
(MKN).
• Årlig uppföljning av åtgärdsprogram för partiklar PM10.
• Miljöövervakning med kontrollprogram för
vatten. Provtagningen sker i Vätternvårdsförbundets regi och redovisas årligen.
• En uppföljande resvaneundersökning planeras
till 2014.
Genom de årliga uppföljningsprogrammen kan
kommunen kontinuerligt följa vilka effekter de
genomförda åtgärderna ger på miljön och ta ställning till om ytterligare åtgärder behöver beslutas
och genomföras för att kommunen långsiktigt ska
utvecklas på ett hållbart sätt enligt utgångspunkter
och mål i strategin.

Planförslaget bedöms förbättra förutsättningar för att utveckla och utnyttja kollektivtrafiken.
Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Planförslag
Utbyggnadsstrategin

Nollalternativ

Ny stadsdel A6

Ny stadsdel Kortebo

Risk för ökade bullerstörningar
från biltrafiken. Den täta
bebyggelsestrukturen,
förtätning och omvandling ger
goda förutsättningar för
kollektivtrafik, gång- och
cykelvägar, vilket enligt
genomförd trafikanalys
förväntas minska biltrafiken.
Negativa hälsoeffekter av
biltrafiken beräknas därför
minska.
Risk för överskridande av
MKN (miljökvalitetsnorm
som inte får överskridas) för
luft. Den täta bebyggelsestrukturen, förtätning och
omvandling ger goda
förutsättningar för kollektivtrafik, gång- och cykelvägar,
vilket enligt genomförd
trafikanalys förväntas minska
biltrafiken. Negativa
hälsoeffekter av biltrafiken
beräknas därför minska.
Risk för att MKN för vatten
inte uppfylls, om inte åtgärder
vidtas. Lokalt
omhändertagande av dagvatten
kan försvåras genom förtätad
struktur. Orenat dagvatten kan
tillföras Vättern och andra
känsliga vattendrag.

Risk för att bullervärdena överskrids i de
centrala delarna av
Jönköping. Glesare och
utspridd bebyggelsestruktur ger dåliga
förutsättningar för
utbyggd kollektivtrafik.
Det bidrar till negativa
effekter på människors
hälsa.

Trafikbuller ökar kring redan
bullerstörda områden vid
infartsvägar från väster och i
centrala Jönköping.
Tillsammans med flygbuller
kan detta bidra till negativa
effekter på människors hälsa.

Påverkan på värdefulla
naturmiljöer i oexploaterade
områden undviks genom
förtätning och omvandling av
befintliga bebyggelseområden.

Risk för att värdefull
naturmiljö påverkas
negativt med spridd
utglesad bebyggelse

Risk för ökade bullerstörningar från biltrafiken. A6-området
har goda förutsättningar
för utbyggd kollektivtrafik och gång- och
cykelvägar, vilket enligt
genomförd trafikanalys
förväntas minska biltrafiken. Negativa hälsoeffekter av biltrafiken
beräknas därför minska.
Risk för överskridande
av MKN för luft.
A6- området har goda
förutsättningar för
utbyggd kollektivtrafik
och gång- och cykelvägar, vilket enligt
genomförd trafikanalys
förväntas minska
biltrafiken. Negativa
hälsoeffekter av
biltrafiken beräknas
därför minska.
I övre delen finns
förutsättningar för
lokalt omhändertagande av dagvatten.
Risk finns att sluttningsområdet kan påverka
Strömsbergsbäcken och
Rocksjön som redan är
belastade av dagvatten.
Värdefull natur påverkas
i sluttningarna.
Spridningskorridorer för
djur och växter mellan
naturreservaten kan
komma att påverkas.

Riksintresse för kulturmiljö i
centrala Jönköping kan
komma att påverkas vid
förtätning.

Risk för att värdefull
kulturmiljö påverkas
negativt med spridd
utglesad bebyggelse

Ett par fornlämningar
kan komma att beröras,
i övrigt finns inga kända
kulturmiljövärden.

Riksintresse för kulturmiljö
påverkas när kulturlandskap
vid Björnebergs gård tas i
anspråk. Det finns risk för
påtaglig skada på
riksintresset.

Befintlig grönstruktur behålls i
huvudsak. Vid förtätning kan
stadsnatur komma att tas i
anspråk eller påverkas och
anläggande av nya
grönområden försvåras.

Det finns risk för att
flera grönområden tas i
anspråk.

Golfbanan vid A6
försvinner som ett
tätortsnära
rekreationsområde.

God hushållning med mark,
jordbruksmark tas i anspråk i
liten omfattning.

Dålig hushållning med
mark. Värdefull jordbruksmark kan komma
att tas i anspråk om
avvägning inte görs
mot jordbrukets
intressen.

God hushållning med
mark, jordbruksmark
tas inte i anspråk.

Områden utpekade i
kommunens grönstrukturplan/översiktsplan 2002
berörs. Dessa kan ingå som
grönområde i ny stadsdel.
Strandskyddsområden tas i
anspråk utefter Vättern.
Värdefull jordbruksmark tas i
anspråk och försvinner vid
Björnebergs gård och i
Kortebo/Granbäck.

Miljö- och
hälsoaspekter

Buller

Luft

Vatten

Naturmiljö

Kulturmiljö

Grönområden/
rekreation och
friluftsliv

Hushållning
med mark,
jordbruksmark
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Risk för att MKN
överskrids i de centrala
delarna av Jönköping.
Glesare och utspridd
bebyggelsestruktur ger
dåliga förutsättningar
för utbyggd
kollektivtrafik, vilket
medför fler bilresor.
Det finns risk för
negativa effekter på
människors hälsa.
Risk för att MKN för
vatten inte uppfylls, om
inte åtgärder vidtas.
Orenat dagvatten kan
tillföras Vättern och
andra känsliga
vattendrag.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare

Långa avstånd och stora
höjdskillnader gör det svårt
att anordna ett bra gång- och
cykelvägnät. Biltrafiken ökar
även med utbyggd kollektivtrafik vilket medför risk för
att MKN överskrids i de
centrala delarna av
Jönköping. Det finns risk för
negativa effekter på
människors hälsa.

Risk för att orenat dagvatten
tillförs Vättern. Kan vara
svårt med lokalt
omhändertagande av
dagvatten närmast Vättern.
Goda förutsättningar i övriga
delar av området.

Värdefull natur påverkas i
liten omfattning.
Strandskyddsområden tas i
anspråk utefter Vättern.

Miljökonsekvensbeskrivning

Inledning
Samlade konsekvenser

Förutsättningar
Utbyggnadsstrategin och ÖP 2002
Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare, Jönköpings
kommun är en del av Översiktsplan 2002 (ÖP 2002)
och ska läsas som en fördjupning av denna. Utbyggnadsstrategin ska, efter att den antagits av kommunfullmäktige, vara ett verktyg för kommunen att styra
bebyggelseutvecklingen under lång tid framåt utifrån fastställda mål och principer. Strategin är till
skillnad från översiktsplanen huvudsakligen inriktad mot att föreslå var nya bostäder och verksamheter kan tillkomma på ett långsiktigt hållbart sätt
och vilka effekter detta får bland annat på trafiksystemet och trafikmiljön i det som i utbyggnadsstrategin kallas Centrala Tätorten, dvs. Jönköping, Huskvarna, Hovslätt, Norrahammar, Taberg, Månsarp,
Barnarp och Tenhult.
Det finns andra nya frågor som har betydelse för
utvecklingen i kommunen och som kan få direkt
påverkan på utbyggnadsstrukturen, men som av
olika orsaker inte kan behandlas i utbyggnadsstrategin. En sådan fråga är tillkomsten av en framtida
höghastighetsbana – Götalandsbanan– med tillhörande järnvägssystem genom Jönköping. Effekterna
för Centrala Tätorten av banan behandlas inte i
förslaget till utbyggnadsstrategi och inte heller i
Översiktsplan 2002. En förändrad järnvägsstruktur
kommer att få stor påverkan på mark- och vattenanvändningen och miljön i Centrala Tätorten. Inga
beslut har dock fattats om när Götalandsbanan kan
bli verklighet och effekterna tas därför inte upp annat än översiktligt i denna miljökonsekvensbeskrivning.
Parallellt med utbyggnadsstrategin pågår också
ett planeringsarbete för Södra Munksjöområdet.
Avsikten är att en fördjupad översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.

En samlad konsekvensbeskrivning i vilken miljökonsekvensbeskrivningen ingår, är en obligatorisk
del av en översiktsplan. I den samlade konsekvensbeskrivningen är det inte bara de miljömässiga utan
också de sociala och ekonomiska konsekvenserna
av ett genomförande av planförslaget som ska
beskrivas.
Konsekvensbeskrivningen och MKB:n är inga
självständiga handlingar utan ingår i planhandlingen och ska läsas tillsammans med förslaget till
utbyggnadsstrategi.

Miljöbedömning med MKB
Ändringar av översiktsplaner genom fördjupningar
och tillägg betraktas enligt regler i plan- och bygglagen som delar av den kommuntäckande översiktsplanen och ska därför i allmänhet genomgå en
miljöbedömning. Miljöbedömningen är en process
som ingår i arbetet med planen och inom vilken en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, utarbetas.
Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa hur
förslagen i utbyggnadsstrategin kan komma att
påverka miljön inom planeringsområdet och vilka
effekter och konsekvenser som förslagen kan ge.
Konsekvensbeskrivningen ska också särskilt inriktas mot att identifiera i vilka avseenden eller inom
vilka områden som förslagen kan medföra risk för
att betydande miljöpåverkan uppstår.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Nivå och geografisk avgränsning

Förslag och jämförelsealternativ

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar miljöpåverkan på samma nivå som utbyggnadsstrategin är
hållen, det vill säga på en översiktlig, strukturell
nivå.
Miljöbedömningen av utbyggnadsstrategin omfattar hela kommunen, eftersom strategin ska gälla
för utbyggnad i kommunen som helhet och som en
fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Tyngdpunkten i miljökonsekvensbeskrivningen ligger dock på konsekvenserna av framtida
utbyggnad av bostäder och verksamheter i det
geografiska område som i utbyggnadsstrategin är
benämnt Centrala Tätorten.

I denna MKB redovisas konsekvenserna av planförslaget, dvs. den föreslagna strategin Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare, liksom två jämförelsealternativ – ett nollalternativ och ett utbyggnadsalternativ med annan inriktning.
Nollalternativet innebär i korthet att utbyggnad
av bostäder och verksamheter sker enligt Översiktsplan 2002. Nollalternativet är en trolig utveckling
om utbyggnadsstrategin inte antas eller genomförs,
dvs att Översiktsplan 2002 (ÖP 2002) fortsätter att
gälla utan tillägg i form av utbyggnadsstrategi.
Utbyggnadsalternativet med annan inriktning är
att en ny stadsdel byggs i Kortebo. Utbyggnadsalternativet har studerats i samrådsskedet av planarbetet men valts bort inför utställningen. Eftersom
det dock på sikt åter kan bli aktuellt att pröva, bedöms det som ett rimligt alternativ att jämföra med
den föreslagna utbyggnadsstrategin.

Tyngdpunkten i planen ligger på utbyggnad av Centrala Tätorten: Jönköping och Huskvarna med omnejd.
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Miljöbedömningsprocessen
Konsekvensbeskrivningen

Samrådsskedet
Samrådshandlingen
Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare har samrådsbehandlats mellan 20 oktober 2009 och 11 januari
2010.
Förslagen i utbyggnadsstrategin utgår från en
så kallad hållbarhetsanalys för Centrala Tätorten.
Olika utbyggnadsriktningar har analyserats utifrån:
Tätortskriterier – utbyggnad inom tätort
Kollektivtrafikkriterier – närhet till kollektivtrafik
Arbetsplatskriterier – närhet till arbetsplatser
Attraktivitetskriterier – Attraktivitet och
Åkermarkskriterier – hushålla med åkermark.
Tre utbyggnadsalternativ som uppfyller någon
eller några av de strategiska principerna har studerats och utretts.

Alternativ 1
Tätorterna ska byggas ut där det finns förutsättning för god kollektivtrafik i ny
stadsdel, Kortebo

De tre alternativen jämfördes i en konsekvensbeskrivning som tillhörde samrådshandlingen. Förutom att beskrivningen behandlade konsekvenserna
för miljön, redovisades också kortfattat de sociala
och ekonomiska konsekvenserna. Alternativen
jämfördes med avseende på måluppfyllelse enligt
Program för utbyggnadsstrategin (11 mål). Vidare
har alternativen jämförts beträffande riskerna för
att människor utsätts för trafikbuller och risken
för att miljökvalitetsnormerna för luft och vatten
överskrids. Hälsa, säkerhet och risker beskrivs med
avseende på riskerna för naturolyckor samt säkerhet
och beredskap. De allmänna intressen som behandlas i konsekvensbeskrivningen är hushållning med
resurser, natur- och kulturvärden och påverkan på
riksintressena.
De tre alternativen har ställts mot kommunens
program för hållbar utveckling – miljö, där de lokala miljömålen finns redovisade samt också i tilllämplig utsträckning mot de nationella miljömålen.

Länsstyrelsens synpunkter under
samrådet

Alternativ 2
Utbyggnad av bostäder i närheten av arbetsplatser och nära stadscentrum – A6- området
på golfbanan
Alternativ 3
Utbyggnad på skilda håll i centrala tätorten,
nya årsringar i utkanterna

I samtliga alternativ gäller att omvandlingsområdet Södra Munksjön ska kompletteras med många
arbetsplatser och bostäder.
I de tre studerade alternativen ingår också förtätning och komplettering med bostäder och arbetsplatser i befintliga tätorter i övriga delar av kommunen, dvs. de orter som ligger utanför Centrala
Tätorten.

Länsstyrelsen lämnade under samrådet synpunkter
på konsekvensbeskrivningen och påtalade i vilka
hänseenden som miljökonsekvensbeskrivningen
behövde kompletteras. I huvudsak framfördes
följande synpunkter under samrådet oktober 2009/
januari 2010:
• Nollalternativet bör utgå från gällande översiktsplan ÖP 2002.
• Det bör finnas en samlad redovisning av de
åtgärder som kommunen avser att genomföra
för att förebygga, förhindra eller motverka
betydande miljöpåverkan.
• En bedömning ska göras av möjligheterna att
uppfylla miljökvalitetsnormerna om de föreslagna åtgärderna genomförs där bland annat
föreslaget åtgärdsprogram utgör en del.
• Konsekvenserna av ökade bullernivåer (bilflygtrafik) bör beskrivas, liksom de åtgärder
som kan vidtas.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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• Uppföljning och övervakning av miljöeffekterna
ska beskrivas.
• Påverkan på riksintressena för natur- och kulturmiljövård ska belysas.

Utvärdering efter samråd
Synpunkterna från samrådet och kompletterande
trafikanalyser av de tre alternativen medförde att två
alternativ valdes bort. Ett nytt, omarbetat alternativ
kvarstår som huvudalternativ inför utställningen av
utbyggnadsstrategin. Alternativ 1 Ny stadsdel med
god kollektivtrafik – Kortebo valdes bort eftersom
trafikanalysen visade att det långa avståndet till arbetsplatser och service bland annat medför för stor
trafikbelastning i stadskärnan och därmed problem
med luftkvalitet och buller från trafiken. Alternativ 3 Utbyggnad på skilda håll i centrala tätorten,
nya årsringar i utkanterna bedömdes ge en alltför
spridd bebyggelsestruktur för att kommunen ska
kunna uppfylla målsättningen att begränsa biltrafiken och i längden bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling.
Inför utställningen av utbyggnadsstrategin har
stadsbyggnadskontoret tagit fram ett planförslag för
fortsatt arbete och som utgångspunkt för en fördjupning av miljökonsekvensbeskrivningen. Detta
förslag bygger på det tidigare alternativet 2 Utbyggnad av bostäder i närheten av arbetsplatser och
nära stadscentrum – A6-området på golfbanan med
vissa modifieringar.

Samråd med länsstyrelsen
Första steget i en miljöbedömning är att avgränsa
innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen, dvs.
bestämma handlingens omfattning och detaljeringsgrad. Kommunen har dessutom haft ett möte
2010-10-13 med länsstyrelsen, som godkände
den fortsatta processen och upplägget av miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen lyfte fram
följande frågor som särskilt viktiga att belysa i
miljökonsekvensbeskrivningen:
• Konsekvenser för människors hälsa av föreslagen trafikstruktur med avseende på framförallt luftföroreningar och bullerstörningar.
• Människors möjligheter till en god och hälsosam livsmiljö.
• Påverkan på natur- och kulturmiljö utifrån risk
för påverkan på riksintressen enlig 3 kap miljöbalken och särskilda hushållningsbestämmelser
enligt 4 kap miljöbalken (Vättern) liksom gällande områdesskydd enligt 7 kap MB (Natura
2000 m.m.).
• Miljökvalitetsnormerna, inklusive åtgärder
för hur kommunen ska arbeta för att i framtiden
undvika att gällande miljökvalitetsnormer,
för bl.a. vatten och luft, ska överskridas.
Länsstyrelsen instämde i att miljökvalitetsnormerna
och trafikfrågorna är nyckelfrågor i arbetet med
miljökonsekvensbeskrivningen.

Vy över Vättern
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Beskrivning och konsekvenser
Beskrivning av planförslaget
Bebyggelsen
Utgångspunkter
Kommunen vill skaffa sig en beredskap för en
kraftigare och mer långsiktig tillväxt än den som
förutsätts i ÖP 2002. Utbyggnadsstrategin visar
vilka markområden som krävs för att kommunen
ska växa från 127 000 till 150 000 invånare, och var
utbyggnad av 15 000 nya bostäder och 10 000 nya
arbetsplatser ska ske för att möta en sådan befolkningsutveckling.
Kommunen har i åtagandet Ålborgsöverenskommelsen, och i andra måldokument och beslut,
lovat att verka för att tillväxt och utveckling i kommunen ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Det
innebär bland annat att utglesning ”urban sprawl”
av staden ska undvikas.
I förslaget till utbyggnadsstrategi slås inte fast
någon tidpunkt när befolkningsmålet om 25 000
invånare ska vara uppfyllt, eller antas någon utbyggnadstakt eller etappindelning för ett genomförande av de olika utbyggnadsområdena. Om kommunen utvecklas i samma snabba takt som under
de senaste tio åren kan dock befolkningsmålet vara
uppfyllt redan om 25 till 30 år.
De flesta av kommunens invånare (78 %) bor
i det område som i utbyggnadsstrategin är kallat
Centrala Tätorten. I övriga orter bor 12% och på
landsbygden 10% av kommunens invånare. Förslagen i utbyggnadsstrategin koncentreras till Centrala
Tätorten. För utbyggnad i övriga orter och på landsbygden gäller rekommendationer och förslag enligt
Översiktsplan 2002 samt de översiktliga planprogrammen för Bankeryd och Kaxholmen.
Det övergripande målet är att föreslå en strategi
som tillgodoser det framtida utbyggnadsbehovet
av bostäder och verksamheter samtidigt som en
långsiktigt hållbar utveckling uppnås. Enligt utgångspunkterna i strategin uppnås detta bäst genom
en förtätad stadsstruktur, där det är nära mellan
bostäder, arbetsplatser och service och där bilberoendet minskar.

Principen för utbyggnad enligt planförslaget är att:
• Förtäta inom stadens gränser genom omvandling
av områden – äldre industriområden eller dåligt
utnyttjad mark – samt att förtäta inom den befintliga tätortsstrukturen. Därigenom kan nya
centralt belägna bostäder och arbetsplatser tillkomma, samtidigt som kommunen hushållar
med markresurserna.
• Nybyggnad av bostäder på tidigare obebyggd
mark ska ske i anslutning till befintliga tätorter
med goda kollektivtrafikmöjligheter.
Bebyggelsestruktur
Planförslaget rymmer mark för sammanlagt ca
15 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplaser
inom hela kommunen. I samtliga föreslagna utbyggnadsområden – oavsett om de ligger inom de
centrala delarna av Jönköping eller mer perifert –
ska en tät bebyggelse eftersträvas. Vid beräkningar
av hur stora markområden som krävs har kommunen
utgått från en genomsnittlig täthet av ca 25 lägenheter per hektar i nyexploateringsområden. Vid
förtätning och omvandling kan det ibland handla
om 30 bostäder per hektar och i andra fall över 100
bostäder per hektar.
En blandning av olika funktioner ska eftersträvas i planeringen i stället för en uppdelning av bostäder, verksamheter och service i olika områden. I
utbyggnadsstrategin föreslås därför att olika verksamheter av mer eller mindre småskalig art blandas
med bostäder.
Bostäder
Centrala Tätorten
Det största omvandlingsområdet är Södra Munksjön som beräknas kunna rymma 6 000 nya bostäder, vilket är en mycket stor andel av de bostäder
som ska tillkomma enligt utbyggnadsstrategin.
Kommunen uppskattar att ytterligare 4 000 nya
bostäder kan tillkomma genom förtätning inom befintliga tätortsstrukturer. 5 000 nya bostäder beräknas behöva byggas på tidigare obebyggd mark.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Ett föreslaget område för såväl omvandling som
nybyggnad är Nedre Kortebo, där kommunen räknar
med att ca 1 400 nya bostäder kan tillkomma.
Samset, i västra delen av Jönköping är ett annat
föreslaget område och Fagerslätt och Egna hem i
Huskvarna är ytterligare områden på tidigare obebyggd mark.
I mer perifera lägen i förhållande till stadskärnan,
dvs. i Tabergsdalen, Barnarp, och Tenhult kan totalt
ca 1500 nya bostäder tillkomma enligt förslaget.
A6- området
I förslaget till utbyggnadsstrategi redovisas A6-området som ett utredningsområde, som det på längre
sikt kan bli aktuellt att bebygga. Huvuddelen av det
byggbara området upptas idag av en golfbana med
27 hål. I strategin föreslås att A6-området ska utredas vidare i en fördjupad översiktsplan med möjlig
utbyggnad av ca 4 000 bostäder. Olösta frågor är
reservat för väg 31/40, trafik- och bebyggelsestruktur, kollektivtrafikförsörjning, hänsyn till natur- och
rekreationsvärden och risker för ras och skred m.m.
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen ska
vidare utredas om området kan byggas ut i etapper
med början i den nedre (nordvästra) delen, så att
området för golfbana inte behöver tas i anspråk
förrän i ett senare skede.
Övriga orter
Bostäder i övriga delar av kommunen föreslås i
utbyggnadsstrategin komma till i de områden som
sedan tidigare är redovisade i ÖP 2002. Områdena
är Örserum, Ölmstad, Lekeryd, Gränna, Skärstad,
och Bottnaryd. För Kaxholmen och Bankeryd finns
av kommunfullmäktige antagna översiktliga planeringsunderlag som ska tillämpas. Totalt i övriga
orter finns planer på ca 1 400 nya bostäder, varav
cirka 700 bostäder i Bankeryd.
Verksamheter
Stora nya verksamhetsområden är föreslagna i väster vid Hedenstorp och genom fortsatt utbyggnad av
Torsvik i södra delen av kommunen mot gränsen till
Vaggeryd.
I en av kommunen framtagen handelsstrategi
pekas tre områden ut för sällanköpshandel av
regional karaktär: Jönköpings stadskärna, A6 och
Solåsen sydöst om Munksjön. I övriga tätorts- och
stadsdelscentra ska den lokala handeln stärkas
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genom att underlaget förbättras vid t.ex. förtätning
med bostäder i redan bebyggda områden.
Arbetsplatser inom tjänsteföretag, offentlig och
kommersiell service ska så långt möjligt integreras
i befintlig och planerad ny stadsbebyggelse. Södra
Munksjön bedöms kunna inrymma ca 10 000 arbetsplatser varav ca 6 000 planeras som nya. I övriga
orter föreslås dels helt nya verksamhetsområden
tillkomma, dels att verksamheter blandas med bostäder på det sätt som föreslås i Centrala Tätorten.

Väg E4 ger barriäreffekter i Centrala Tätorten, här vid
passage mellan Vättern och de norra delarna av Huskvarna

Trafiken
Trafikstruktur
Jönköpings läge med Vättern i norr och med
Munksjön och Rocksjön i söder samt de topografiska förhållandena i övrigt medför att trafiken till
centrum måste koncentreras till några få gator.
Trafikstrukturen inom tätorten är relativt låst dels på
grund av topografin, dels genom det övergripande
nationella och regionala vägnätet med väg E4
som passerar genom staden. Vägnätet på riks- och
länsnivå utgörs förutom av väg E4, av väg 40 mot
Göteborg, väg 26/47 mot Falköping och Mullsjö,
väg 31 mot Nässjö och väg 195 mot Hjo. Dessutom
finns infartsvägarna Kortebovägen, Norrahammarsvägen, Hällstorpsvägen och Tenhultsvägen. Väg
E4 är byggd som motorväg utefter Vätterns östra
strand, från norr till söder genom Huskvarna, förbi
A6 och söder om Munksjön till trafikplats Ljungarum, dit också väg 40 är ansluten.
Väg E4 utgör en kraftig barriär i staden. Järnvägen mellan Falköping och Nässjö – Jönköpingsbanan – bildar likaså en barriär genom den Centrala
Tätorten. Till banan ansluter Vaggerydsbanan från
söder via Södra Munksjön.
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Stadskärnans anslutning till det övergripande vägnätet.
Trafikanalys, bilaga 1, Sweco Infrastructure AB.

Biltrafik och miljöproblem
Kapacitet
Biltrafiken fördelas idag in till stadens centrala
delar från nordväst och väst via Åsenvägen och
Kortebovägen och från öster och söder via väg E4 i
trafikplatserna A6, Ryhov och Ljungarum. Det finns
enligt en trafikanalys utförd av Sweco Infrastructure
AB, kapacitetsproblem i trafikplatserna väster om
Ryhov samt i rondeller och gatuavsnitt i centrum.
Framför allt gäller det trafiken i det öst-västliga
stråket mellan Munksjörondellen och Museirondellen. Det finns många arbetsplatser och bostäder i
centrum som är trafikalstrande. Kapacitetsproblem
finns också på Barnarpsgatan vid Torparondellen.
Kortebovägen på sträckan norr om Dunkehallavägen anses idag ha tillräcklig kapacitet men kan inte
belastas ytterligare med mer än 2 000-4 000 fordon
innan kapacitetsproblem uppstår, eftersom vägen
endast är tvåfältig.
Förslaget till utbyggnadsstrategi innebär ingen
principiell förändring av vägnätet. En utbyggnad av
Järnvägsgatan mot väster till Kortebovägen är beslutad. Diskuterade förändringar i vägnätet är t.ex.
ytterligare en bro över Munksjön, en förlängning
av Barnhemsgatan till Ljungarums trafikplats och
en ny trafikplats på väg E4 vid Herkulesvägen. Det
pågående arbetet med en kommunikationsstrategi
kommer att ge svar på vilka vägåtgärder som kan
behövas.
Luft
Biltrafiken orsakar att miljökvalitetsnormerna
(MKN) för luft vid några tillfällen överskrids i de
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mest trafikerade delarna av centrum. En simulering
med metoden SimAir visar på ett överskridande i
några gatuavsnitt. Mätningar utförda av miljökontoret visar att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid
har överskridits under vintern 2010 på Kungsgatan
samt att partikelhalterna (PM10) överskridits på
Barnarpsgatan 2008. Kommunen har upprättat ett
åtgärdsprogram för PM10.
Buller
Bullersituationen i en modern stad är komplex.
Bullret från biltrafiken dominerar och tillsammans
med övrigt omgivningsbuller kan det buller som
biltrafiken alstrar innebära problem med alltför
höga bullernivåer i delar av stadsmiljön. Att vistas i
bullriga miljöer kan ge skadliga effekter på människors hälsa, och det finns därför miljökvalitetsnormer också för omgivningsbuller liksom det finns
för luft.
Problem med för höga trafikbullernivåer vid
fasad finns utefter flera gator i stadskärnan. De
flesta bostadshus där det ekvivalenta trafikbullret
överskrider 65 d(B)A vid fasad har åtgärdats för att
minska bullernivåerna inomhus.
Trafikanalys
Sweco Infrastructure AB har på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret utfört trafikanalyser. Analyserna
utgår från en översiktlig modell där olika scenarier
om utbyggnadsriktningar, antal bostäder, antal
trafikrörelser och andra parametrar lagts in. Analyser har utförts för de tre utbyggnadsalternativen i
samrådsskedet samt för det valda utbyggnadsförslaget. Utgångspunkterna har varit dagens vägnät, men
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också de olika diskuterade åtgärderna om utbyggnad av ytterligare en bro över Munksjön och en ny
väg, den så kallade Djupadalsleden mellan Djupadalsrondellen på Kortebovägen och Svearondellen
på Dunkehallavägen, har analyserats i relevanta utbyggnadsalternativ. Eftersom omvandlingen i Södra
Munksjön redan är beslutad och därmed är en förutsättning i utbyggnadsstrategin, är det de övriga
alternativa utbyggnadsriktningarna som analyserats
för att hitta det alternativ som har bästa förutsättningarna att uppfylla målen om ett långsiktigt
hållbart transportsystem.
Räknat utifrån dagens resvanor visade analyserna att den tillkommande trafiken i infarterna till
stadskärnan, i förhållande till nuläget, blir minst vid
en utbyggnad av A6-området (9 000 fordon), och
något större vid utbyggnad åt söder mot Barnarp
och Tabergsdalen (13 000 fordon), medan trafikbelastningen från en utbyggnad av ny stadsdel i
Kortebo totalt sett skulle bli oacceptabel (29 000
fordon), särskilt på Kortebovägen.
Kollektivtrafik
Ett av målen bakom förslaget till utbyggnadsstrategi är att antalet resor med kollektivtrafik ska
fördubblas till år 2020 från nivån 2007, och som
delmål en 30 procentig ökning till år 2013.
Enligt utvärdering Gröna nyckeltal har kollektivtrafikresandet minskat under 2009, och resvaneundersökningar har visat att fler än riksgenomsnittet
använder bil för att tillgodose det dagliga resbehovet. Kollektivtrafiken upplevs idag inte som ett
tillräckligt attraktivt alternativ till egen bil för att
målet ska uppnås. Kommunen har därför beslutat
om långsiktiga satsningar på förbättringar i kollektivtrafiken.
De förtätnings- och nybyggnadsområden som
föreslås i Utbyggnadsstrategin förläggs alla inom
gångavstånd utmed eller i förlängningen av befintliga kollektivtrafikstråk. Med förbättrat befolkningsunderlag utefter kollektivtrafikstråken bedöms
förutsättningarna som goda att öka attraktiviteten
genom t ex fler och snabbare förbindelser, som ska
locka fler resenärer än i dag att åka kollektivt.
I det framtagna dokumentet Handlingsplan för
kollektivtrafiken har gjorts en bedömning av möjligheten att kollektivtrafikförsörja olika studerade
förtätnings- och nybyggnadsområden, och ett förslag till etappvis utbyggnad av kollektivtrafiken har

I centrum av Jönköping har utrymme skapats för kollektivtrafik, gående och cyklister.

redovisats. I trafikanalysen görs en bedömning om
förutsättningarna att uppnå målet om fördubblad
kollektivtrafik i de olika utbyggnadsriktningar som
beskrevs i samrådshandlingen. Det går att skapa
goda kollektivtrafiklösningar vid utbyggnad såväl
åt söder mot Barnarp, som åt nordväst Kortebo och
åt öster mot A6-området. A6-området kan kollektivtrafikförsörjas med en busslinje som antingen
vänder i området eller är genomgående och kopplad
österut mot Ekhagen.
Gång- och cykeltrafik
Kommunen har som målsättning att cyklandet till
Jönköpings stadskärna ska ha ökat med 30% från
år 2010 till år 2015. Det tidigare målet om 20% ökning fram till 2013, har redan uppnåtts under 2010.
I den genomförda trafikanalysen har de olika utbyggnadsriktningarna analyserats med avseende på
förutsättningarna för ökad cykeltrafik. Om det ska
vara attraktivt att cykla bör utbyggnadsområdet inte
ligga längre än fem km från stadskärnan, och nivåskillnaderna får inte vara för stora. Utbyggnadsområdena nordväst Kortebo och söder Barnarp/
södra Tabergsdalen bedömdes i trafikanalysen ha
sämre förutsättningar för cykel- och gångtrafik än
Nedre Kortebo och A6- området som båda ligger på
cykelavstånd från stadskärnan. Utbyggnad där innebär således goda förutsättningar för cykelpendling
till stadscentrum. I omvandlingsområdet Munksjön
finns bäst förutsättningar att tillgodose resbehoven
med hållbara alternativ dvs. bland annat med gångoch cykeltrafik. Området ligger nära stadskärnan
och nivåskillnaderna är små mellan målpunkterna.
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Också gång- och cykelvägnätets kvalitet är av betydelse för möjlighet och benägenhet att gå och
cykla. Kommunen har antagit en Cykelplan år 2008
och under år 2009 genomfört en bristanalys med
åtgärdsförslag vad gäller cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan. Enligt analysen är nätet av
cykelvägar glest i förhållande till motsvarande nät
för gående och bilister. Cyklisterna är hänvisade till
cykling i blandtrafik eller på omvägar för att följa
cykelvägarna på vissa avsnitt i centrum. Bristerna
finns såväl i öst-västlig riktning som i nord-sydlig
riktning.
Bristanalysen mynnar ut i konkreta förslag till
åtgärder hur nätet ska kompletteras och byggas ut
successivt.
Samtliga utbyggnadsområden som föreslås i
utbyggnadsstrategin ska planeras för ett väl utbyggt
gång- och cykelvägnät.
Järnvägstrafik
Jönköpingsbanan (Falköping – Nässjö) passerar
kommunen i väst-östlig riktning. Vaggerydsbanan
ansluter söderifrån från Vaggeryd via Tabergsdalen
och öster om Rocksjön. Järnvägstrafiken passerar
Jönköping via ett centralt beläget resecentrum
mellan Järnvägsgatan och Vätterstranden. Banorna
trafikeras av både person- och godståg.
I förslaget till utbyggnadsstrategi redovisas tre
korridorer för lokalisering av Götalandsbanan – en
framtida höghastighetsjärnväg mellan StockholmJönköping-Göteborg – i enlighet med en förstudie
som Trafikverket genomfört. De tre sträckningsalternativen redovisar tre stationslägen som alla
var för sig får stora konsekvenser för utbyggnadsstrategin och de framtida möjligheterna att utveckla
staden enligt kommunens målsättningar:

fördjupad översiktsplan. För närvarande är dock
Trafikverkets utredningsarbete vilande, vilket ger
kommunen en stor osäkerhet inför fortsatt planering
av Södra Munksjön.
Fördelen med ett stationsläge för Götalandsbanan vid Södra Munksjön är att stationslägena för
Vaggerydsbanan och Jönköpingsbanan kan samordnas med Götalandsbanan.

Grönområden
Grönstrukturplan
Riktlinjerna för en grönstrukturplan lades upp i ÖP
2002. Bland annat sägs att ”Målsättningen för grönstrukturplaner är att säkerställa en grön infrastruktur så att alla invånare i tätorten ges tillgång till
grönytor av god kvalitet inom rimligt avstånd från
bostaden och att korridorer genom bebyggelsen till
tätortsnära friluftsområden läggs fast eller skapas
där korridorer saknas.” Vidare sägs att ”den gröna
infrastrukturen ska ges förutsättningar att fungera
som spridningskorridorer för växter och djur vilket
ökar den biologiska mångfalden” och att ”friområden längs Vätterstranden inom tätortsbebyggelse
som har natur- och friluftsvärden och fortfarande
är oexploaterade bör bevaras”.

• med stationsläge i centrum vid Vättern
• genom Södra Munksjön med stationsläge i
omvandlingsområdet Södra Munksjön
• genom Tenhultsdalen med stationsläge söder
om Huskvarna.
Kommunen har utrett ett stationsläge i Södra
Munksjön i skiss till ramprogram för Södra Munksjön inom ramen för stadsbyggnadsvision 2.0.
Avsikten har varit att fortsätta utreda mark- och
vattenanvändningen i Södra Munksjöområdet i en
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I ÖP 2002 framhålls att de områden inom strandskyddszonen som inte är bebyggda i princip ska
vara obebyggda även i framtiden.
Kommunen har utrett grönstrukturen i delar av
Centrala tätorten, och redovisat denna i Grönstrukturplan för Jönköping och Huskvarna, godkänd av
kommunfullmäktige 2004. I grönstrukturplanen har
dels gröna stråk, dels grönområden identifierats utifrån både intressen för naturvård, kulturmiljövård,
lek, rekreation och friluftsliv.
De gröna stråken definieras som: Parker och
naturområden mer eller mindre sammankopplade
till att utgöra sammanhängande stråk genom bebyggelsen. De har i de flesta fall kontakt med naturområden utanför staden och fungerar som spridningskorridorer för växter och djur. De gröna
stråken utgör ofta också viktiga förflyttningsstråk
för gående och cyklister. Grönområden utgörs enligt
grönstrukturplanen av parker och kyrkogårdar,
naturområden, naturreservat, nyckelbiotoper och
så kallade utvecklingsområden. De sistnämnda är
grönområden utan särskilt utpekade naturvärden
men som ändå är viktiga delar av den gröna infrastrukturen.
Naturvårdsprogram
2009 antog kommunfullmäktige ett naturvårdsprogram för 2009-2013. Naturvårdsprogrammet ska
fungera som ett underlag vid planering och är, till
motsats från grönstrukturplanen, kommuntäckande.
Programmet redovisar områden med utpekade naturvärden på ett mer ingående sätt än grönstrukturplanen liksom förslag till åtgärder för att behålla
eller förstärka värdena. Områden med naturvärden
är klassificerade i klass 1-4 där 1 är Högsta naturvärde.
Av de många målen i programmet gäller några
den tätortsnära naturen. Målen går sammanfattat ut
på att den kommunala tätortsnära naturen ska vara
en tillgång för rekreation och att tillgängligheten till
naturen ska förbättras för människor utan bil och
för äldre och funktionshindrade.
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Grönstrukturen i utbyggnadsstrategin
I förslaget har frågan om tillgången till rekreationsområden i anslutning till föreslagna utbyggnadsområden behandlats översiktligt. Eftersom förslaget
är en fördjupning av kommunens översiktplan,
gäller de ställningstaganden som tagits i ÖP 2002
tillsvidare om inget annat har framkommit som gör
ställningstagandena inaktuella.
I utbyggnadsstrategin har områden med naturvärden (klass 1 och 2 enligt naturvårdsprogrammet)
samt områden som bedöms vara av stort intresse
för rekreation redovisats som gröna områden av
allmänt intresse. I flera fall sammanfaller rekreationsintresset med naturvårdsintresset, som t.ex. vid
Rocksjön.
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Bebyggelsestruktur

Miljökonsekvenser av
planförslaget
Hälsa
En god och hälsosam livsmiljö
Bedömningen av konsekvenserna av ett förslag,
med avseende på människors hälsa, kan utgå från
att gällande lagstiftning följs men också från en
samlad syn på vad en god och hälsosam livsmiljö
innebär. Kommunen har i olika policys och dokument uttryckt visioner och mål om en god framtida
livsmiljö i Jönköping.
Utöver mätbara aspekter på hälsa, genom t.ex.
beräkningar av buller och utsläpp av hälsofarliga
ämnen vid ökad biltrafik, måste även andra faktorer
vägas in. Från hälsosynpunkt är det av stor vikt att
planeringen leder till att människor får närhet och
god tillgänglighet till grönområden som parker,
lekplatser, motionsspår, strövområden m.m. liksom
tillgång till idrottshallar, badplatser och andra anläggningar. Även sådana faktorer kan mätas, i till
exempel avstånd och omfattning, men konsekvenserna av en översiktlig plan som utbyggnadsstrategin för Jönköpings kommun, bör som tidigare
nämnts sammanfattas på en mer strukturell nivå.

Blandstad och en blandad bostadsbebyggelse
En utveckling mot en blandstad är en del av utgångspunkterna i utbyggnadsstrategin. Bäst möjlighet att
åstadkomma en blandning av bostäder, verksamheter och service finns i omvandlingsområdet Södra
Munksjön, men också andra föreslagna förtätningsoch omvandlingsprojekt i befintlig bebyggelsemiljö
kommer att bidra till den blandade stadskaraktären.
Att olika funktioner i en stad är blandade i stället
för uppdelade i olika större områden har många fördelar, men det kan också medföra risker. I utbyggnadsstrategin föreslås att olika verksamheter av mer
eller mindre småskalig art kan blandas med bostäder. En effekt kan bli att boende i omkringliggande
bostäder blir störda av den trafik som verksamheterna alstrar. Det kan dels handla om varutransporter,
med störningar från in- och utlastning, avfallshantering etc., dels handla om att kunder och personal
åker bil till och från butiken eller arbetsplatsen.
Verksamheter som blandas med bostäder kan också
bli störande på andra sätt än genom trafik. Fläktar,
maskiner m.m. som används i verksamheter kan
störa omgivningen med buller. Verksamheter kan
också i vissa fall ha luktstörande utsläpp.

Gågatan i Jönköpings centrum
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Den blandade stadens fördelar är att det skapas
förutsättningar för en sådan närhet mellan bostäder,
arbetsplatser och service att människor kan förflytta
sig mellan målpunkterna utan bil. Detta gäller också
för de mer perifert liggande delarna av Centrala
Tätorten, i Tabergsdalen samt i övriga småsamhällen i kommunen där komplettering och förtätning
föreslås ske med både bostäder och arbetsplatser.
Verksamheter med omgivningspåverkan
Verksamheter som behöver skyddsavstånd på grund
av buller och lukt eller som har ett stort transportbehov måste förläggas till områden väl avskilda
från bostäder och stadens övriga verksamheter. I
förslaget till utbyggnadsstrategi är plats för industri och störande verksamheter som inte passar i
blandstaden redovisad bland annat i Torsviks och
Hedenstorps industriområden. Dessa områden är
externt lokaliserade i anslutning till viktiga transportstråk.
Kommunens största avloppsreningsverk dit det
mesta av avloppsvattnet från den centrala tätorten
leds, är beläget vid Munksjön. Verket ska ligga
kvar vid en omvandling av Södra Munksjön. Någon
omlokalisering planeras inte. Ombyggnad av verket
kommer därför att genomföras. Tillstånd för verksamheten prövas i en särskild process med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken.
Räddningstjänsten har i en översiktlig studie
visat vilka befintliga verksamheter som har risker
och vilka föreslagna utbyggnadsbyggnadsområden i
närheten av dessa som kan påverkas vid en olycka.
Bedömningen är att nya verksamhetsområden oftast
kan placeras i anslutning till befintliga. Om nya
bostäder ska planeras i anslutning till verksamhetsområden måste riskbedömningar genomföras som
bland annat visar vilka skyddsavstånd och andra
eventuella skyddsåtgärder som krävs för att undvika
olyckor och störningar.
I samband med att detaljplaner upprättas för
nya verksamhetsområden sker en mer detaljerad
prövning av markens lämplighet för ändamålet och
reglering av skyddsavstånd etc. kan göras genom
detaljplanebestämmelser.
Jordbruk bedrivs på eller intill flera av de utbyggnadsområden som är redovisade i strategin i
utkanterna av Jönköping och andra tätortsområden.
Jönköpings Fältrittklubb vid Klämmestorp har sin
verksamhet med ridhus, ridstigar, rasthagar och

Verksamheter med omgivningspåverkan har länge
funnits vid Munksjön.

ridbanor norr om Samset. Föreslagen bostadsutbyggnad vid Samset innebär att bostäder kommer
närmare verksamheten, men bostadsområdet avskärmas mot ridanläggningen av ett brett grönstråk.
Jordbruksverksamhet, hästanläggningar och
annan djurhållning kan medföra störningar som
påverkar människors hälsa. Störningar kan uppstå
till följd av gödselhantering och åkerbruk. Damm,
ljud och lukter kan uppfattas som störande och för
en del människor kan damm och lukter framkalla
allergiska besvär. Å andra sidan kan fritidsaktiviteter som är lätt tillgängliga från staden och kollektivtrafikstråk, som t.ex. ridanläggningen vid
Klämmestorp, bidra till god hälsa och livskvalité.
För att främja fritidslivsintresset bör utrymme för
rasthagar, ridstigar etc. intill anläggningar av detta
slag beaktas i planeringen. Rimliga skyddsavstånd
mot jordbruksföretag, ridanläggningar och s.k. hästgårdar beaktas vid fortsatt planering av bostadsområden i närheten av sådana anläggningar.
Det finns lokala föreskrifter i kommunen (KF
2003) som bl.a. behandlar djurhållning inom detaljplan och reglerar spridning av gödsel inom och
intill detaljplanelagt område.
Biltrafik
Trafikökning
Ökad täthet i staden med fler boende och arbetsplatser leder till att antalet trafikrörelser ökar inom
stadsområdet, och särskilt i de centrala delarna av
Jönköping. Ökningen av biltrafiken till följd av befolkningstillväxten kommer att medföra att det finns
risk för överbelastning i det befintliga trafiksystemet i flera punkter och stråk. Framför allt bedöms
det öst-västliga stråket Kungsgatan – Munksjöleden
– Östra Strandgatan vara kritiskt, men också andra
stråk kommer att bli överbelastade.
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I de genomförda trafikanalyserna har bedömningen
gjorts att om förslaget till utbyggnadsstrategi genomförs kommer antalet bilresor under ett normalt
vardagsdygn att öka med ca 42 000 räknat utifrån
dagens resvanor. Om kommunens målsättningar
om ett fördubblat kollektivtrafikresande till 2020
och ökning av cykelresorna med 30 % från 2010 till
2015 uppfylls blir istället ökningen teoretiskt räknat
ca 34 000 bilresor.
Den ökade belastningen på väg E4 av utbyggnadsstrategin beräknas till 7 000-11 000 fordon per
dygn beroende på avsnitt. Störst ökning beräknas
bli på avsnittet mellan A6 och Ekhagens trafikplatser. I analysen har bedömts att väg E4 ska klara de
tillkommande trafikmängderna utan att kapacitetsproblem uppstår.
En översiktlig beräkning har också gjorts om hur
trafikbelastningen på gatorna i gränsavsnitten till
Stadskärnan kommer att påverkas av den framtida
befolkningsökningen räknat dels efter dagens resvanor, dels med resvanor utifrån de ställda målsättningarna med alternativa färdmedelsfördelningar.
Totalt skulle biltrafiken på de studerade gatuavsnitten öka med drygt 31 000 fordon från idag om resvanorna inte ändras. Med ändrade resvanor enligt
uppställda mål reduceras siffran till ca 10 000. På
Kortebovägen vid Talavid, som idag har hög trafikbelastning, skulle trafikbelastningen efter utbyggnad av nedre Kortebo och med dagens trafikvanor
ge ett tillskott av 9 000 fordon till i framtiden totalt
35 000 fordon. Med en minskning av trafikbelastningen efter ändrade resvanor kan mängden fordon
ändå komma att uppgå till 31 000 vid Talavid,
vilket innebär risk för bullerstörningar och för höga

halter av skadliga ämnen i luften. Också i gatuavsnitt på Odengatan och på Munksjöbron och i trafiksystemet kring bron, som redan är hårt belastade,
finns risk för störningar om inga radikala åtgärder
vidtas som kan minska effekterna av biltrafiken.
Buller
Det finns risk för att boende i befintlig och ny
bostadsbebyggelse i vissa delar av stadskärnan och
i närheten av större trafikleder kan bli störda av
trafikbuller och annat omgivningsbuller orsakat av
bland annat den ökade biltrafiken.
Det innebär i sin tur att det finns risk för otrivsamma och ohälsosamma boende- och arbetsmiljöer i centrala delar av Jönköping. Ytterst kan konsekvenserna bli att människors hälsa försämras med
sjukdomar relaterade till buller som följd.
Riksdagen har antagit riktvärden för trafikbuller
som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad
av bostäder eller vid nybyggnad och/eller väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur. Dessa är:
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
I täta stadsmiljöer kan göras avsteg från riktvärdena
om det samtidigt kan anordnas en tyst sida på bostadshusen dit uteplatser och sovrum kan lokaliseras.
Vid planering av ny bostadsbebyggelse inom
områden där det finns risk för bullerstörningar ska
bullerutredningar göras och särskild hänsyn tas till

Biltrafikmängder (avrundade värden)
(fordon/vardagsdygn)
Resvanor
enligt mål

Dagens resvanor
Totalt
idag

Ökning

Totalt i
framtiden

Totalt i
framtiden

Ökning

26 400
9 000
6 500
3 700
3 600
18 400
13 100
13 500
15 800
31 900
15 500

8 900
200
300
400
1 000
5 400
3 400
3 800
800
6 000
800

35 300
9 200
6 800
4 100
4 600
23 800
16 500
17 300
16 600
37 900
16 300

31 200
8 200
6 000
3 600
4 100
21 000
14 600
15 300
14 800
33 600
14 500

4 800
-800
-500
0
500
2 600
1 500
1 800
-1 000
1 700
-1 000

157 300

31 000

188 300

166 900

9 600

Infartsgata
Kortebovägen
Åsenvägen
Humlevägen
Lovisagatan
Hagaleden
Jordbrovägen
Herkulesvägen
Bangårdsgatan
Solåsvägen
Odengatan
Östra Storgatan

Summa

Relativ ökning jämfört idag

26

20%

6%
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Biltrafikmängder med
dagens resvanor och
med resvanor enligt mål.
Trafikanalys bilaga 1,
Sweco Infrastructure AB.
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bullersituationen vid placering, utformning och
utförande av bostäderna. De åtgärder som behöver vidtas för att minska påverkan från bullret ska
också redovisas.
Luft
Ökad trafik medför också att luftkvaliteten i delar
av Centrala Tätorten försämras och att det finns risk
för ett överskridande av miljökvalitetsnormer för
luft. Detta behandlas särskilt under avsnittet Miljökvalitetsnormer 5 kap MB.
Säker gång- och cykeltrafik
Mer biltrafik innebär inte bara ökad trängsel i
vägnätet, mer buller och ökade luftföroreningar
utan också större risker för oskyddade trafikanter
- cyklister och fotgängare - att skadas i trafiken.
Detta kan minska benägenheten att gå och cykla
och försämra förutsättningarna för att öka gångoch cykeltrafiken i Centrala Tätorten.
Gång- och cykeltrafiken måste öka kraftigt för
att bidra till minskat bilåkande. Gång- och cykelvägnätet bör därför byggas ut i en sådan omfattning och på ett sådant sätt att det blir attraktivt och
säkert att cykla och gå. Det innebär bland annat att
gång- och cykelvägar bör förläggas åtskilda från
biltrafiken i så stor utsträckning som möjligt, att
trafikfarliga korsningar undviks och att miljön i
övrigt görs trygg, säker och tilltalande i gång- och
cykelstråken. Se vidare under avsnittet Åtgärder
och uppföljning.

zonen anger område som är flygbullerstört och
där bullret från flygtrafiken kan påverka hälsan
menligt. Inom detta område ska bygglov för ny
bostadsbebyggelse inte lämnas utom för de areella
näringarnas behov. Inom den inre zonen överskrids
den maximala ljudnivån 70 dB(A). Den yttre zonen
är också bullerstörd men flygfrekvensen kan vara
av så liten omfattning att flygbullret inte påvekar
hälsan menligt. Där ska miljökontoret göra en bedömning med utgångspunkt från flygfrekvensen
om det är lämpligt med ny bostadsbebyggelse. Den
yttre zonen omfattar det område där den maximala
ljudnivån överstiger 70 dB(A) för flygplanstypen
MD80. Denna flygplanstyp har inte trafikerat Jönköping Airport på flera år men ingår i tillståndet för
flygplatsen.
Flygbullerstört område
inre zon: maximal ljudnivå 70 dB(A)
Flygbullerstört område
yttre zon: maximal ljudnivå 70 dB(A)
för flygplanstyp MD 80

Flygtrafikbuller
Jönköping flygplats (Jönköping Airport) ligger i
nära anslutning till väg 40 vid Axamo sydväst om
Jönköping. Flygplatsen är en av de flygplatser i
landet som trafikeras av mest fraktflyg. Fraktflygningarna sker främst under natten.
Jönköping Airport ägs sedan år 2010 av kommunen och är under utveckling. Flygplatsen ska under
2012 ansöka om nytt tillstånd för hela verksamheten. Särskilt intressanta utvecklingsområden är
chartertrafik, flygfrakt och på sikt även incharter för
ökad turism till regionen. En utveckling av flygfrakt
och långdistanscharter kan tänkas medföra behov
av en förlängd rullbana för att klara aktuella flygplanstyper. En banförlängning på 600-800 meter
söderut redovisas i översiktsplanen.
I ÖP 2002 är flygbullerzoner kring flygplatsen
och in-/ utflygningsvägar redovisade. Den inre

Flygbullerzoner; illustration från ÖP 2002

Den inre zonen går norrifrån över delar av Bankeryd och vidare över Axamo i sydvästlig riktning.
Den yttre zonen är bredare och delar sig i västöstlig riktning söder om Bankeryd respektive i höjd
med Månsarp.
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Redan när ÖP 2002 upprättades fanns planer på
utveckling av flygplatsen, vilket innebär att miljöpåverkan i form av buller och luftföroreningar är
styrande för planeringen av områden som berörs av
flygtrafiken. Flygplatsen har sedan den kommuntäckande översiktsplanen togs fram fått ett ändringstillstånd med mer än en fördubbling av tillåten
nattrafik.
Utbyggnad av bostäder i Kortebo, Bankeryd och
Månsarp innebär en framtida konflikt med flygtrafiken. Föreslaget ”strategiskt område” i Kortebo är
anpassat till den inre flygbullerzonen. Den norra
halvan av det strategiska området för bostäder och
verksamheter i Kortebo samt områden redovisade
för bostäder, förtätning och ett ”strategiskt område”
i Månsarp ligger inom den yttre zonen.
Om utbyggnadsstrategin genomförs utan att de strategiska områdena tas i anspråk bedöms konflikterna
med flyget bli små.
Vid planering av nya bostäder bör enligt Boverkets allmänna råd 2009:1 om lokalisering av
bostäder i områden utsatt för flygbuller bebyggelse
placeras och utformas så att:
• den ekvivalenta utomhusnivån FBN 55 dB(A)
inte överskrids vid byggnadens fasad
• maximalnivån 70 dB(A) inte överskrids utomhus vid byggnadens fasader mer än 30 gånger
per dag/kväll
• maximalnivån 70 dB(A) inte överskrids utomhus vid byggnadens fasad mer än tre gånger per
årsmedelnatt
Rekommendationerna är med hänsyn till behovet
av komplettering av befintlig bebyggelse i tätorter
genom förtätning av kvartersstrukturer med flerbostadshus mindre restriktiva i dessa fall och omfattar
då punkterna 1 och 3 ovan.
Järnvägstrafik
Buller, vibrationer barriäreffekter
Störningar från järnvägstrafik kan förekomma i
form av buller och vibrationer. Graden av påverkan
är beroende av den tekniska standarden på bana
och tåg, hastigheter, grund- och terrängförhållanden
m.m. Vid planering av bostäder, arbetsplatser och
andra områden där människor vistas stadigvarande
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i närheten av en järnväg måste hänsyn tas till de
störningar järnvägstrafiken kan medföra.
Planförslaget innehåller flera områden som
ligger nära järnvägen Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan, både nya förtätningsområden som t.ex.
Nedre Kortebo och Tenhult och andra förtätningsområden längs järnvägen. Vaggerydsbanan och Jönköpingsbanan är järnvägar som transporterar farligt
gods. Det innebär att särskilda rekommendationer
om skyddsavstånd ska tillämpas och att riskbedömningar ska göras i samband med den fortsatta planeringen. Se vidare avsnittet Transporter med farligt
gods.
Konsekvenser av påverkan från buller, vibrationer, barriäreffekter m.m. till följd av en framtida
utbyggnad av Götalandsbanan, inräknat de åtgärder
på övriga banor som då blir nödvändiga, är svåra
att överblicka eftersom endast översiktliga studier
är gjorda i förstudieskedet. Beslut finns varken om
sträckning eller framtida stationsläge och konsekvenserna kan bli mycket olika beroende på vilka
alternativ som slutligen faller. Kommer ingen
utbyggnad att ske kan andra åtgärder på befintliga
banor komma att bli nödvändiga för att öka kapaciteten.
Osäkerheten kring vad en sådan stor förändring
av stadens struktur som Götalandsbanan innebär,
om den kommer till stånd, gör att det sammantaget
är mycket svårt att överblicka konsekvenserna på
längre sikt när det gäller störningar från järnvägstrafiken, konsekvenser för stadsbild m.m. Osäkerheten kring projektet innebär inte minst att handlingsfriheten när det gäller möjligheten att genomföra
utbyggnadsstrategin kan bli starkt begränsad.
För de tre alternativa korridorerna har olika
stationslägen studerats i förstudieskedet. Lägena
får i olika grad och i olika avseenden konsekvenser för miljön. Kommunen har beslutat att förorda
ett stationsläge i Södra Munksjön och förutsätter i
planeringen att ett sådant läge en gång blir verklighet. I Södra Munksjön reserveras därför ett område
stort nog för järnväg och station med skyddsområden. Konsekvenserna av de båda andra redovisade
stationslägena berörs inte vidare i denna konsekvensbeskrivning.
Station vid Södra Munksjön
Ett stationsläge vid Södra Munksjön kommer i stor
utsträckning att påverka stadsbilden i Jönköpings
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centrala delar. Läget kan innebära att centrum
förskjuts eller delas upp. Med en upphöjd bana
kommer stationsområdet att bli ett kraftfullt inslag
i stadsbilden söder om Munksjön, men möjligheter finns att ge området en samlad utformning där
stationens funktion kan kopplas till den omgivande
bebyggelsen.
Ett stationsläge i Södra Munksjön ger förutsättningar för ytterligare en ny och effektiv knutpunkt
för den framtida kollektivtrafiken i kommunen.
Lokaltrafiken på Vaggerydsbanan kan kopplas ihop
i samma läge som fjärrtrafiken på höghastighetsbanan. Därmed skapas starka lokala, regionala och
nationella kollektiva förbindelser vilket stöder den
långsiktiga målsättningen om hållbara transporter i
utbyggnadsstrategin.

Parker i centrala tätorten är viktiga för en fungerande
grönstruktur

Tillgång till grönområden
Den befolkningsutveckling och täthet i nya bostadsområden som förslaget till utbyggnadsstrategi
utgår från innebär, även om förslaget i huvudsak
är anpassat till den översiktliga grönstrukturen, att
betydligt fler människor kommer att använda de
grönområden som finns. Föreslagen förtätning i
centrum av Jönköping innebär att det finns risk för
att utrymmet krymper för att anlägga fler parker,
lekplatser etc. och att det kan bli svårt att förstärka
befintliga grönstråk. Andelen grönyta i förhållande till bebyggda och hårdgjorda ytor kommer
att minska samtidigt som fler ska utnyttja befintliga
parker och andra grönytor. Det kan bland annat leda
till ökat slitage och ökad trängsel i centralt belägna
grönområden och grönstråk.
Om A6-området tas i anspråk för bebyggelse
kommer golfbanan att försvinna eller flyttas och
därmed försvinner ett tätortsnära rekreationsområde. Det innebär också, om Strömsberg – A6området med golfbanan - Bondberget ses som
ett sammanhängande område, att ett av de större
grönområdena med rekreationsvärden i närheten
av Jönköping minskar till ytan och splittras. I den
översiktliga redovisningen av grönstrukturen i Jönköping-Huskvarna i ÖP 2002 finns stråket mellan
Strömsberg och Bondberget via golfbanan redovisat
som ett betydelsefullt grönstråk, spridningskorridor
m.m.
Å andra sidan får boende i det nya bostadsområdet nära till både Bondberget och Strömsberg, som
är stora natur- och rekreationsområden. Vid fortsatt

Närheten till vatten är påtaglig i många delar av Centrala
Tätorten, här vid kanalen mellan Munksjön och Vättern
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Viktiga rekreationsområden är i planförslaget markerade
med grön färg
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översiktlig planering av A6- området bör naturvärdena och behovet av spridningskorridor i området
utredas vidare och åtgärder föreslås som kompenserar eventuellt bortfall av värden.
I den gröna strukturen ingår viktiga gång- och
cykelstråk som binder samman och gör grönområdena tillgängliga. Utbyggnad av ett gång- och
cykelstråk kring Munksjön kan bidra till att människor får lättare att röra sig till fots eller med
cykel i de centrala delarna av Jönköping. Eftersom
strategin innebär att Södra Munksjön ska inrymma
en blandning av bostäder och verksamheter, skapas möjligheter för människor att gå eller cykla
mellan bostad och arbetsplats. Det kommer också
att förbättra tillgängligheten till grönområdet vid
Rocksjön.
Sett utifrån den övergripande nivån tycks det
som att risken är mindre för att konflikter ska uppstå mellan tillgången till grönområden och behovet
av att bygga nytt och förtäta i den befintliga strukturen i övriga delar av Centrala Tätorten liksom i
övriga studerade orter. Områdena är små till ytan
och rekreationsområdena ligger nära bebyggelsen.
Exakt avgränsning av bebyggelse mot grönområden
redovisas inte på denna strukturella nivå. Områdenas värden, eventuella motstående intressen och
avgränsning mellan bebyggelse och grönområden
ska studeras närmare i samband med detaljplaneläggning.
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Allmänt
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för vatten, luft,
mark eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar vattenkvalitet, föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i
fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Luft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i
hela landet. Normerna reglerar i dagsläget (oktober
2010) halterna av kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10), bensen, kolmonoxid,
ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
Kommunens urbana bakgrundshalter av luftföroreningar i utomhusluft är som årsmedelvärden:
kvävedioxid (NO2 ) ca 15 μg/m3, svaveldioxid ca
0,5 μg/m3, PM10 ca 14 μg/m3 och bensen ca 1 μg/
m3. Ingen risk för överskridande av en miljökvalitetsnorm finns i den urbana bakgrundsluften.
Som redovisats under avsnittet Biltrafik/luft
finns risk för överskridande av framför allt miljökvalitetsnormen för PM10 men även för NO2 vid
hårt belastade gator.
Kommunen har använt en simuleringsmodell
SimAir, framtagen av SMHI för att simulera luftkvaliteten i stadskärnan med avseende på bensen,
CO, NO2 och PM10. Miljökontoret har mätt luftens
kvalitet med avseende på NO2 och PM10 i gatuavsnitt där trafikbelastningen är stor och där det råder
risk för att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft
inte kan uppfyllas. Enligt kommunen överensstämmer de simulerade värdena och de uppmätta värdena relativt bra med varandra. Simuleringen har visat
att redan med dagens trafikbelastning finns risk för
överskridande av MKN för PM10 vid Talavidskolan,
Barnarpsgatan samt Östra Strandgatan öster om
Munksjöbron. Miljökontorets mätningar har visat
på överskridande av miljökvalitetsnormen för PM10
vid Barnarpsgatan 2008. Jönköpings kommun har
därför ålagts av regeringen att ta fram ett förslag till
åtgärdsprogram. Ett sådant har redovisats till länsstyrelsen och fastställts. Under 2010 har miljökvalitetsnormen för NO2 överskridits vid Kungsgatan.
Miljökontoret har underrättat Naturvårdsverket som
har gjort bedömningen att det inte finns stöd för att
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1

2!
Åsenvägen
9 400 f/åd
max
f/åd

Miljökvalitetsnormer för luft - simulering enligt SimAir

Kortebovägen
17 100 f/åd
max 29 600 f/åd

3

Ta
Talavidskolan
25 900 f/åd
m
max 24 100 f/åd

Simuleringen analyserar när gränsvärderna för Bensen, CO, NOx och
PM10 överskrids. Resultatet har visat att det är alltid PM10 som överskrids först och därför har vi har använt det som tröskelvärde.
De länkar som inte är numrerade har inte ansetts löpa någon större
risk för överskridandet av MKN för luft.

6
7
5

7 900 f/åd
max 12 800 f/åd

8
Ö
Östra
Strandgatan
26 200 f/åd
max 26 100 f/åd

Barnarpsgatan
14 500 f/åd
max 14 500 f/åd
Bangårdsgatan
11 800 f/åd
max
f/åd

Kämpevägen
12 600 f/åd
max
f/åd

9

10
11
Solå
Solåsvägen
12 900 f/åd
max
f/åd

upprätta ett åtgärdsprogram i nuläget. En miljökvalitetsnorm ska anses överträdd om den överskrids
under ett normalt år och 2010 bedöms inte på grund
av den långa och stränga vintern vara ett normalt
år. Mätningarna under tidigare år har inte visat på
överskridande av normen. Kommunen uppmanas dock att fortsätta med mätningarna och även
kontrollera andra gator där höga halter kan befaras
genom mätningar eller beräkningar. Med en ökad
trafikbelastning enligt förslaget till utbyggnadsstrategi, skulle risken för överskridande av MKN
för PM10 i de kritiska gatuavsnitten kvarstå även om
målsättningen med fördubblat resande med kollektiva färdmedel uppfylls. Det kan inte heller uteslutas en risk för överskridande av normen för NO2.
Omgivningsbuller
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller syftar
till att buller inte ska medföra skadliga effekter på
människors hälsa. Med omgivningsbuller avses buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell
verksamhet. Kommuner som har mer än 100 000
invånare som Jönköping ska senast juni 2012 ha

Östra Storgatan
14 900 f/åd

Norra Strandgatan
16 200 f/åd
max 16 700 f/åd

12
E4:an
47 400 f/åd
max
f/åd

MKN överskrids för
PM10
MKN varning för
överskridande av PM10
MKN överskrids ej
Med dagens öppna gaturum
klarar länken av en kraftig
ökning av trafikmängden Vid ändring av gaturummet
behöver en ny simulering
göras

kartlagt omgivningsbullret inom kommunen, och
senast 2013 upprätta ett åtgärdsprogram för hur
man avser åtgärda de bullerproblem som finns.
Vatten
Vattenkvalitet
Till följd av EU:s vattendirektiv har fem vattendistrikt bildats i Sverige vars indelning bygger på
landets avrinningsområden. Vättern och större delen
av Jönköpings kommun ingår i södra Östersjöns
vattendistrikt, medan övriga delar av kommunen
tillhör Västerhavets vattendistrikt. Huvudavrinningsområdet för Vättern med omnejd är Motala ström.
Vattenmyndigheten beslutade år 2009 om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster
i distrikten. Inför beslutet har Vattenmyndigheten
kartlagt tillståndet för alla vattenförekomster genom
en statusklassning. Miljökvalitetsnormerna anger
den miljökvalitet som ska uppnås i vattenförekomsterna och vid vilken tidpunkt den senast ska
vara uppfylld. Målet är att allt yt- och grundvatten
ska uppnå som lägst god status senast år 2015 och
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att ingen vattenförekomsts status ska försämras.
Vattenmyndigheten har även tagit fram ett övergripande åtgärdsprogram som främst riktar sig till
myndigheter och kommuner. Enligt åtgärdsprogrammet
ska kommunen bland annat utveckla sin prövning
och planläggning så att miljökvalitetsnormerna för
vatten uppnås och inte överträds. Vidare ska kommunerna inom sin tillsyn av föroreningsskadade
områden som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de vattenförekomster som inte
uppnår eller riskerar att inte uppnå god ekologisk
status eller kemisk status. Kommunerna behöver
också ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda
avlopp som kan påverka vattenförekomster. Enligt
Åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt
2009-2015 – Länsstyrelsen i Kalmar Län.
Ytvatten - vattenförekomst, beskrivning
Till ytvatten räknas alla större sjöar och vattendrag.
I Jönköpings kommun finns för närvarande ca 45
vattenförekomster inom Motala ströms avrinningsområde som har fastställda miljökvalitetsnormer
för ekologisk samt kemisk status. Förutom Vättern
bedöms de viktigaste vara Munksjön, Rocksjön,
Tabergsån, Lillån (Huskvarna), Lillån (Tabergsån),
Lillån (Bankeryd), Kallebäcken och Huskvarnaån
som berörs av utbyggnadsstrategin på så sätt att
utbyggnadsområden föreslås i anslutning till eller i
närheten av vattendragen.

den i anslutning till tätorterna och det finns ett antal
punktutsläpp till sjön, antingen via andra vatten eller som direkta utsläpp, som innehåller förorenande
ämnen och miljögifter.
Drygt 60 % av vattenförekomsterna har en
ekologisk status som är klassad som måttlig eller otillfredsställande. Som exempel kan nämnas
Landsjön med tillflöde som har otillfredsställande
och Huskvarnaån med Lillån och Lillån i Bankeryd
som har måttlig ekologisk status. Dessa sjöar och
vattendrag har idag problem med övergödning,
vandringshinder för fisk, sträckor som är rätade och
rensade, igenslamning av bottnar, flödespåverkan
samt miljögifter. För dessa vattenförekomster har
en tidsfrist lämnats till år 2021 då det bedöms som
mycket svårt att genomföra de åtgärder som krävs
för att uppnå miljökvalitetsnormen till år 2015.
Några vattenförekomster har dessutom problem
med miljögifter och uppnår inte miljökvalitetsnormen för kemisk status. Exempel är Munksjön som
är tydligt påverkad från intilliggande verksamheter
med bl a utfyllnader och fibersediment. Sjön är
även kraftigt förorenad med höga halter av kvicksilver och andra tungmetaller, se vidare under avsnittet Förorenade mark- och vattenområden.
Ytvatten, övergripande
ekologisk status
(Vattenkartan 2011-02-07)
God
Måttlig
Otillfredsställande
Dålig

Ytvatten, risk ekologisk
status 2015
(Vattenkartan 2011-02-07)
Ingen risk

Utsikt över Vättern från stranden norr om Huskvarna

Risk

Vätterns nuvarande ekologiska ytvattenstatus har
angetts som god, liksom sjöns kemiska status
(exklusive kvicksilver). Enligt vattenmyndigheten
finns idag inga stora problem med försurning eller
övergödning i sjön. Vättern har ett stort antal tillflö-
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Det finns även mindre vattenförekomster inom
kommunen som ännu inte har fastlagda miljökvalitetsnormer men som är prioriterade i kommunens
åtgärdsarbete, antingen för att de har stora miljöproblem t.ex. Barnarpasjön eller för att de är extra
känsliga t.ex. Lovsjön.
Kommunen gör uppföljning genom en löpande
övervakning och kontroll av vattenkvaliteten bland
annat genom kommunala vattenprovtagningsprogram, elfiskeprogram samt genom vattenråden
(Vätternvårdsförbundet och Nissans vattenvårdsförbund). Inom kommunen sker dessutom årligen
provfisken och flera åtgärder har utförts under
senare år för att ta bort vandringshinder för att
underlätta för vandrande fisk, bl a i Tabergsån med
biflöden och Lillån vid Bankeryd. Inom miljökontorets tillsyn kontrolleras även verksamheter som
släpper förorenat vatten till vattendragen.
Ytvatten konsekvenser
En förtätning enligt förslaget kan innebära att
grönytor inom tätbebyggt område kan komma att
tas i anspråk och att fler hårdgjorda ytor skapas. Det
medför en försämrad möjlighet att infiltrera dagvatten lokalt och ökar risken för högre dagvattenflöden och för ökade utsläpp av förorenat dagvatten
i vattenmiljöerna. Särskilt vattendragen är känsliga
för påverkan då flera av dem redan idag utsätts för
orenat dagvatten.
En utökning av verksamhetsområden innebär
förutom stora hårdgjorda ytor även en risk för
ökade belastningar från punktutsläpp som kan
innehålla miljögifter. Särskilda åtgärder krävs för
att förhindra att förorenande ämnen når de känsliga
vattenmiljöerna.
En utbyggnad av infrastrukturen i form av nya
vägar och järnvägar medför risk för påverkan på
sjöar och vattendrag. Det kan innebära fysisk påverkan i form av omgrävningar, släntstabiliseringar
m.m. där nya broar/vägsträckningar krävs. Det
innebär även risk för negativ påverkan på bottnar
och vattenkvaliteten på grund av ökad slambildning
och nya utsläppspunkter av förorenat dagvatten.
För att uppnå god kemisk och ekologisk status
på sjöar och vattendrag enligt vad miljökvalitetsnormerna föreskriver, måste höga krav ställas på
rening av dagvattnet från nya och äldre områden.
I samband med fortsatt planering på detaljnivå av
de föreslagna utbyggnadsområden som ligger i

Ytvatten, övergripande
kemisk status
(Vattenkartan 2011-02-07)
God
Ej god

Ytvatten, risk kemisk
status 2015
(Vattenkartan 2011-02-07)
Ingen risk
Risk

anslutning till eller har avrinning till känsliga sjöar
och vattendrag bör dagvattenutredningar tas fram.
I dessa redovisas vilken belastning som dagvattnet
kan orsaka på vattendragen samt vilka åtgärder som
behöver vidtas för att nå önskat resultat.
Grundvatten - förekomst
Det finns ett stort antal grundvattenförekomster i
kommunen som har fastställda miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Nästan alla
grundvattenförekomster i kommunen har idag en
god kemisk status. Den kvantitativa statusen är god
för samtliga förekomster, dvs. att vattenuttagen är
i balans med nybildningen av grundvatten. Dessa
förhållanden får inte försämras till år 2015 enligt
fastställda miljökvalitetsnormer.
Flera av områdena, bl.a. Hovslätt-JönköpingHuskvarna, Barnarp, Bankeryd och VaggerydTaberg, bedöms idag vara områden där det finns
en risk att den kemiska statusen försämras eller
inte kan behållas till år 2015. Ett stort antal miljöfarliga verksamheter förekommer inom områdena
som medför en risk att grundvattnet kan komma att
belastas av förorenande ämnen och miljögifter.
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Grundvatten - konsekvenser
Utbyggnad av verksamhetsområden ska enligt
planförslaget ske inom områden som redan idag är
riskområden för höga belastningar av förorenande
ämnen i grundvattnet. Det finns därmed en ökad
risk för påverkan på grundvattnet i dessa områden, beroende på vilken typ av verksamheter som
kommer att etableras och vilka skyddsåtgärder som
vidtas.
Vattenskyddsområden
I Vattenmyndighetens övergripande åtgärdsprogram
ingår också att kommunerna ska fastställa skyddsområden för allmänna vattentäkter. Jönköpings
kommun har under våren 2010 fastställt skyddsområden för flera allmänna grundvattentäkter i kommunen. Även Vättern utgör idag en ytvattentäkt
som försörjer ett stort antal hushåll (ca 240 000
invånare) och kommunerna runt sjön har i ett
samarbete upprättat förslag till skyddsområden för
Vättern. Skyddsområdet omfattar Vätterns vattenyta
och en 50 meter bred zon räknat från stranden vid
normalt vattenstånd samt en 50 meter bred zon på
vardera sidan om vattendrag, som mynnar i Vättern.
Det innebär att skyddsområdet till stor del kommer
att omfatta tätbebyggda områden.
Särskilda skyddsföreskrifter föreslås gälla inom
skyddsområdet, bl.a. förbud mot uppställning av tankbilar med farligt gods och för genomgående vägtransporter av farligt gods, tillståndskrav för husbehovstäkter och larm vid utsläpp av avloppsvatten.
Fisk- och musselvatten
Vättern omfattas av miljökvalitetsnormer för
laxfiskvatten. Det innebär att särskilda gränsvärden och riktvärden är fastlagda för att skydda eller
förbättra sjöns vattenkvalitet eftersom laxfiskar
lever eller ska kunna leva där. Provtagningar tas
regelbundet för att följa upp så att miljökvalitetsnormerna inte överskrids.
Vättern har idag vissa problem med en del
förorenande kemiska ämnen, t.ex. pcb och dioxiner.
En utbyggnad enligt planförslaget skulle kunna
medföra en ökad risk att vattenkvaliteten försämras,
se under avsnittet Ytvatten. Därmed finns en risk att
miljökvalitetsnormerna för fiskvatten kan komma
att överskridas om inte särskilda åtgärder vidtas
som minskar risken för negativ påverkan på vattenmiljön.
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Grundvatten, övergripande
kemisk status
(Vattenkartan 2011-02-07)
God
Ej god

Grundvatten, risk kemisk
status
(Vattenkartan 2011-02-07)
Ingen risk
Risk

Säkerhet och risker
Översvämning, skred, ras och erosion
Inom ramen för arbetet med utbyggnadsstrategin
har risken för naturolyckor i kommunen inventerats
(Risker för naturolyckor, översiktlig inventering i
Jönköpings kommun, SGI 2009). Räddningstjänsten
har gjort översiktliga bedömningar av lämpligheten
från risk- och sårbarhetssynpunkt för utbyggnad av
de områden som redovisas i planförslaget. SGI har
i sin rapport bedömt risken för naturolyckor i de
olika delområden i Centrala Tätorten som ingått i
arbetet med att ta fram utbyggnadsstrategin.
I Jönköpings kommun är erosion, ras och skred
och slamströmmar samt ravinutveckling exempel
på processer som kan skada människor, bebyggelse
och egendom. Enligt SMHI:s regionala klimatscenarier finns det för Jönköpingsområdet en trend mot
ökad årsnederbörd med 10-15 % till år 2100. Även
den maximala nederbörden under kortare perioder
beräknas öka. Förutsättningar för naturolyckor på
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längre sikt finns också genom att Vätterns vattenstånd beräknas bli högre i framtiden till följd av
landhöjning. Eftersom landhöjningen är större längre norrut kommer vattenståndet att stiga i den södra
delen av sjön och sjunka i den norra. En utredning
visar att höjningen av vattennivån i Jönköping uppgår till mellan 1,1 och 1,7 mm/år, sannolikt i den
högre delen av intervallet (SMHI, 2008). Vattenytan
i Jönköping kommer då kring år 2100 att ligga ca
17 cm högre än dagens nivå. Det kan medföra ökad
erosion vid stränder och högre grundvattennivåer
i områden söder om Vättern. Kommunen har tagit
fram Förutsättningar och riktlinjer för anpassning
till klimatförändringar 2009-05-28 där det beslutas
att:
”Nya områden runt Vättern, Rocksjön och
Munksjön ska planeras för en vattennivå i dessa
sjöar på minst 90,3 meter (RH 2000), och dagvatten
ska kunna avrinna på markytan med självfall till
dessa sjöar. Vid planering av nya områden runt övriga sjöar och vattendrag ska vattennivån förutsättas
vara minst det s k 100- årsflödet per nivå.”
Ökade regnmängder och högre vattenstånd
innebär ökad risk för översvämning på låglänta
områden i anslutning till sjöar och vattendrag i
Jönköpings kommun. Var för sig och i samverkan
kommer olika riskfaktorer att ge försämrade stabilitetsförhållanden med ökad risk för ras och skred.
Åtgärder som schaktning, fyllning och avledning av
dagvatten kan påverka befintliga förhållanden och
öka risken för naturolyckor.
I SGI:s inventering har angetts de delområden i
utbyggnadsstrategin där det finns särskild risk för
naturolyckor som skred, ras och erosion, och där
fortsatt och fördjupat utredningsarbete måste ligga
till grund för avgränsning av vilka områden som
kan bebyggas och vilka åtgärder som måste vidtas. Bedömningen är att de risker som redovisats i
utredningen i allmänhet inte behöver utgöra hinder
för exploatering om markanvändningen anpassas
till förhållandena. Till exempel bör mark undantas
från exploatering i närheten av raviner, vattendrag
etc eller så kan förebyggande åtgärder vidtas som
olika förstärkningsåtgärder.
Räddningstjänsten har i sin inventering utgått
från SGI:s bedömning av de olika delområdena och
gjort mer detaljerade studier utifrån riskerna för
ras och skred, slamströmmar, översvämningar och
klimataspekter.

Dessutom har Räddningstjänstens studie också omfattat översiktliga bedömningar av de områden som
inte ingått i SGI:s rapport, nämligen övriga orter
utanför Centrala Tätorten.
Föreslagna områden i utbyggnadsstrategin där
fördjupade studier krävs är:
A6 – Öxnehaga
Området har finkornig och lätteroderad morän,
som spolats ner i ett antal raviner som bildats efter
istiden. Delar av bebyggelsen nedanför höjdplatån
liksom i den sydöstra delen av utbyggnadsområdet
i Centrum kan påverkas av utströmmande vattenoch jordmassor. I den västra delen av utbyggnadsområdet A6 kan befintliga raviner växa till vid stor
nederbörd och fortsatt erosion. I den östra delen
(golfbanan) finns inte motsvarande problem.
Tabergsdalen
Topografin präglas av djupa raviner med branta
slänter där ras kan uppstå. I några områden finns
risk för fortsatt utveckling av ravinerna och erosion
vid kraftig nederbörd. Problemen måste beaktas om
bebyggelse planeras i närheten av ravinerna.
Samset, Ljungarum – Barnarp
Inom de flesta föreslagna områdena finns mark med
risk för ravinbildning. Problem med ravintillväxt
och erosion måste beaktas om bebyggelse planeras i
närheten av ravinerna.
Centrum inklusive Södra Munksjön
Inom området bedöms inte finnas risk för naturolyckor orsakade av skred, ras eller erosion, men
det finns andra geotekniska problem inom områdena
kring Munksjön och Rocksjön där marken består
av torv av varierande mäktighet. Det finns risk för
sättningar och skred/ras vid uppfyllnader. Risken är
särskilt stor vid branta strandslänter.
Vätterns stränder och stränderna utefter vattendragen är känsliga för erosion.
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Transporter med farligt gods
Väg E4 passerar kommunen öster om Vättern och
är liksom vägarna 26, 30, 31 och 40 av Trafikverket
utpekade som primära transportvägar för farligt
gods. Det betyder att de ingår i ett nationellt vägnät
lämpligt för genomfartstrafik och så långt det är
möjligt bör användas vid farligt godstransporter.
Vaggerydsbanan och Jönköpingsbanan är järnvägslinjer som transporterar farligt gods.
Kommunen tillämpar länsstyrelsernas i Västra
Götaland, Stockholm och Skånes rekommendationer om skyddsavstånd vad gäller farligt gods. Rekommendationerna finns sammanfattade i rapporten
Riskhantering i detaljplaneprocessen – Riskpolicy
för markanvändning intill transportleder för farligt
gods. Rekommendationerna innebär i korthet att
inom ett riskhanteringsavstånd av 150 meter från
vägen eller banan kan verksamheter placeras och
utformas utifrån en riskbild i det aktuella planeringsfallet. Riskanalyser som visar vilken riskbilden
är inom riskhanteringsavståndet bör tas fram. Närmast vägen eller banan kan t.ex. parkeringsplatser,
trafikområden, friluftsområden placeras, och längst
bort från vägen eller järnvägen kan bostäder, skolor,
vårdanläggningar etc. placeras, om riskanalyserna
visar att detta kan ske.
Närhet till farligt godsled kan begränsa möjligheten att utnyttja delar av framtida utbyggnadsområden, men konsekvenser för människors hälsa och
säkerhet kan belysas närmare först efter att riskanalyser är gjorda i ett senare planeringsskede.
Förorenade mark- och vattenområden
Munksjön är en centralt belägen sjö i Jönköping.
Sjön ingår i Tabergsåns vattensystem och står i
direkt förbindelse med Vättern. Runt sjön har under
lång tid bedrivits verksamheter som påverkar eller
har påverkat miljöförhållandena i sjön. Exempel
på detta är Munksjö pappersbruk, Simsholmens
reningsverk, oljedepåer m.m. Sjön belastas också
av dagvatten från gator och andra hårdgjorda ytor.
Sammantaget har detta medfört att sjöns vattenmiljö är kraftigt störd. I de syretärande sedimenten
finns förhöjda halter av kvicksilver och andra tungmetaller, PCB, dioxiner, olja och PAH. Sjön har en
låg syrehalt från ca 4 meters djup sommartid.
Miljösituationen i Munksjön riskerar medföra
ett utläckage av föroreningar till Vättern. Jönköpings kommun, Munksjö Sweden AB och läns-
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styrelsen samarbetar med att genomföra kompletterande undersökningar som ska ligga till grund för
en fördjupad riskbedömning avseende Munksjön.
Projektet bedöms vara klart under 2012.

Strandområde sydväst om Munksjön

Munksjön är till stor del omgiven av utfyllnadsområden samt industri- och verksamhetsområden.
Dessa är i större eller mindre omfattning förorenade. Därför kommer det att krävas undersökningar
och saneringar vid omvandling av dessa områden
för att säkerställa en god miljö för dem som ska bo
och arbeta där. När de förorenade områdena runt
Munksjön saneras kommer även föroreningsbelastningen på sjön att minska. Jönköpings kommun
har tillsammans med länsstyrelsen genomfört en
kartläggning av förorenade områden kring södra
Munksjön och har klassificerat delområden utifrån
misstanke eller bevis om påverkan på mark och vatten. Kartläggningen visar att inom samtliga delområden som ligger närmast Munksjön finns misstanke
eller bevis om stor påverkan på mark och vatten.
En översiktlig undersökning och riskbedömning har
under 2010 utförts inom en del av området söder
om Munksjön inför en exploatering med bostäder.
Undersökningen visar att efterbehandling av marken behövs för att bebygga området med bostäder.
Även inom södra delen av Munksjö pappersbruks
industriområde har undersökningar utförts och en
riskbedömning tagits fram.
Också andra tidigare industriområden redovisas
i utbyggnadsstrategin som lämpliga förtätnings- och
omvandlingsområden. Ett sådant område är Norrahammars bruk. Samtliga områden där markföroreningar kan befaras måste undersökas i samband
med att planering blir aktuell och saneras senast
innan nybyggnad sker. Länsstyrelsen genomför för
närvarande en inventering av områden med miss-
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tänkta markföroreningar och registrerar dessa i en
databas för länet. Inventeringen beräknas vara klar
för Jönköpings kommun 2013.Databasen ska användas som underlag vid planering och byggande.
Under förutsättning att förorenade områden saneras innan de tas i bruk för andra ändamål, bedöms
hälsoriskerna och konsekvenserna för människors
hälsa som små.
Övriga risker
Räddningstjänsten har förutom bedömningar om
skred, erosion och ras också bedömt risker med
avseende på närhet till väg och järnväg samt
insatstider för olika föreslagna utbyggnadsområden. Områden som är redovisade inom riskområde
för järnväg är framför allt de som redovisats som
förtätnings- och omvandlingsområden i Kortebo –
Strandängen, i Tabergsdalen, Tenhult och Bankeryd
och i centrala staden. Riskanalyser ska tas fram i
samband med detaljplaneläggning. Se vidare avsnittet Farligt gods.
Räddningstjänsten har även bedömt befintliga
bostadsområden relativt föreslagna verksamhetsområden med dess eventuella risker. Ytterligare
analyser kan behöva genomföras i samband med
detaljplaneläggning för att bedöma eventuella
skyddsavstånd.

Hushållning med mark och vatten
Riksintressen enligt MB 3 kap
Grundläggande bestämmelser i miljöbalken (MB)
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som
är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården
eller friluftslivet så långt som möjligt ska skyddas
från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön. I Jönköpings kommun är endast ett
område utpekat som riksintresse för friluftsliv,
Visingsö, som inte berörs av den föreslagna utbyggnadsstrategin. I denna MKB redovisas även riksintresse för yrkesfisket, eftersom näringens intresse är
kopplat till vattenmiljön i Vättern. Översiktsplanen
redovisar samtliga då gällande riksintressen. Därefter har riksintresse för vindkraft tillkommit och
riksintressen för järnväg har förändrats. Numera är

Jönköpingsbanan, Vaggerydsbanan, Götalandsbanan, Europabanan samt Jönköpings godsbangård
också av riksintresse. Att dessa nya riksintressen
ges en högre prioritet står i överensstämmelse med
kommunens målsättning.
Riksintresse för naturvård
I Jönköping-Huskvarna är branterna östra Vätterstranden samt delar av Tabergsån och Lillån i höjd
med Ljungarum av riksintresse för naturvård. Det
långsträckta området öster om Vättern är av geologiskt intresse och har bl.a. betydelse som refug åt
många växtarter. Riksintresseområdet öster om Vättern blir berört av föreslagna utbyggnadsområden i
Gränna, Kaxholmen och Skärstad. Förslaget innebär att strandplanets yta i Gränna minskar. Tabergsån och Lillån kan komma att beröras av förtätning
och omvandling i närheten av åarna. Miljöpåverkan
kan dels ske genom direkta intrång i naturmiljön
eller indirekt genom utsläpp av dagvatten.
Store mosse och Farbergskärret är ett riksintresseområde för naturvård på grund av att det
är ett värdefullt och representativt myrkomplex
med ovanligt hög mångformighet. Flera myr- och
vegetationstyper finna representerade. Det berörs
vid en utbyggnad av verksamhetsområden söderut
i Torsvik väster om väg E4. Öster om E4:an kan
mossekomplexet Konungsömossen komma att
påverkas vid utbyggnad av verksamhetsområden.
I båda fallen bör verksamhetsområdena avgränsas
så att naturvärdena inte skadas till följd av intrång.
Vattendelaren för avrinningsområdet mot Vättern
(Motala ström) respektive Lagan går här genom
Konungsömossen och norr om Store mosse. Det är
av stor vikt att dagvattenhanteringen ges särskild
uppmärksamhet vid planering av verksamhetsområden.
Riksintresse för kulturmiljövård
Flera områden/kvarter i de centrala delarna av
Jönköping är av riksintresse för kulturmiljövården.
Uttryck för riksintresset är bland annat en rikedom
av minnen från 1600-talsstaden genom den inte helt
regelbundna stadsplanen med igenlagda kanaler och
inre hamnbassäng. Här finns gamla infartsvägar, det
tidigare fästningsområdet väster om kanalen mellan
Vättern och Munksjön där det senare tillkom parker
och för residensstaden karaktäristiska offentliga
byggnader. Den förindustriella epoken speglas av
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småskalig handels- och hantverksbebyggelse i trä
medan tändsticksfabriken och andra anläggningar
speglar den industriella utvecklingen i staden. I den
tidiga förstaden Väster, med rätvinklig rutnätsplan
från 1836, finns rester av äldre småskalig bebyggelse samt mer storstadsmässig bebyggelse från
1800-talets slut. Flerbostadshus som är karaktäristiska för 1920-talets klassicism och funktionalismen
finns bl.a. i stadsdelen Söder.
Riksintresse för kulturmiljövård i centrala
delarna av Jönköping kan komma att påverkas vid
förtätning av bebyggelse. Inga stora förändringar
i trafiknätet planeras i de delar som omfattas av
riksintresse. Vid detaljplaneläggning för ny bebyggelse inom och i anslutning till de kulturhistoriskt
riksintressanta innerstadsområdena måste närmare
studier och avvägningar göras för att undvika att
värdena skadas.

Stadsmiljön kring gamla Rådhuset i Jönköping är ett av
de områden som är av riksintresse för kulturmiljö.

Riksintresseområdet Skärstaddalen är ett herrgårdslandskap med sockencentrum, ett varierat bestånd
av värdefull bebyggelse från olika tider och lång
bebyggelsekontinuitet. Bebyggelsekontinuiteten
bakåt antyds av flera gravfält och många enstaka
gravar från både äldre och yngre järnålder. Skärstad
ligger i sin helhet inom riksintresseområdet (även
för naturvård 3 kap).
En mindre utbyggnad i Skärstad är föreslagen
i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen.
Ny bebyggelse i utkanten av den befintliga kommer
att bli exponerad i det öppna landskapet och höga
krav bör därför ställas på utformning av byggnader.
I den omfattning utbyggnad är föreslagen bedöms
den kunna anpassas till kulturmiljön på ett sätt som
speglar en fortsatt kontinuitet i samhällets bebyggelseutveckling.
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Även Gränna (Uppgränna) är i sin helhet av riksintresse. Gränna speglar det förindustriella småstadslivet och är Sveriges enda nyanlagda stadsbildning
med grevliga privilegier. Uttryck för riksintresset är
bland annat det öppna odlingslandskapet på strandplanet mellan Vättern och Grännabergets förkastningsbrant, den välbevarade trästadsbebyggelsen
från sent 1700- och 1800-tal, samt plan- och tomtstrukturer som speglar den äldre stadens separering
av verksamheter och boende. Området är även rikt
på fornlämningar med stenåldersboplatser, järnåldersgravfält, äldre vägsträckning m.m.
Föreslagen utbyggnad söder om Gränna ligger till största delen utanför riksintresseområdet,
men i övrigt omfattas föreslagna utbyggnads- och
förtätningsområden. Förslaget innebär att orten kan
växa i samma riktningar som tidigare, parallellt
med Vättern, med områden som fogas till orten som
nya ”årsringar”. I förhållande till den lilla skalan i
småstaden Gränna föreslås en omfattande utbyggnad med flera hundra bostäder. De markytor som
behöver tas i anspråk är stora i förhållande till den
utbredning Gränna har idag. Vid utbyggnad av nya
bostäder, i synnerhet vid förtätning, bör höga krav
ställas på både utformning av byggnader och anpassning till terräng och det omgivande landskapet.
Föreslaget verksamhetsområde vid väg E4 ligger i
anslutning till riksintresseområdet. Här är påverkan
på landskapsbilden från väganläggningarna redan
stor. Området kommer att ligga i blickfånget vid
infarten till Gränna varför utformningen ändå är av
stor vikt för kulturmiljön som helhet.
Riksintresse för yrkesfiske
Vättern är av riksintresse för yrkesfisket (MB 3 kap
5§) på grund av att sjön har en god tillgång på arter
av intresse för yrkesfisket. Ett omfattande yrkesfiske bedrivs efter röding, öring, lax, sik, siklöja och
signalkräfta. Utbyggnadsstrategin innebär planering
för en befolkningsökning om 25 000 invånare och
de flesta kommer enligt förslaget att bo i tätorterna
kring Vättern. Det betyder att olika typer av åtgärder som riskerar att försämra vattenkvalitén i Vättern eller tillrinnande vattendrag, som fungerar som
reproduktionsområden, måste undvikas.
Riksintressen enligt MB 4 kap
Särskilda hushållningsbestämmelser enligt fjärde
kapitlet i miljöbalken (MB 4 kap 1,2 §§) gäller för
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Vättern med öar och strandområden. Turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av om
exploatering och andra ingrepp i miljön är lämplig
inom detta geografiska område.
Bestämmelserna innebär att de samlade natur- och
kulturvärdena i området inte får skadas påtagligt
vid en exploatering. Avsikten är inte att de ska vara
ett hinder för utveckling av en tätort. Samtliga föreslagna utbyggnads- och förtätningsområden i
Gränna, Kaxholmen och Skärstad omfattas av de
särskilda hushållningsbestämmelserna liksom föreslaget utbyggnadsområde närmast Vättern i Bankeryd.
Förslaget i utbyggnadsstrategin berörs i övrigt
inte i någon större omfattning av bestämmelserna i
4:e kapitlet, med undantag av den norra korridoren
för Götalandsbanan som i hög grad berör vattenområdet närmast staden.
Skyddade områden
Natura 2000
Följande beslutade Natura 2000- områden ligger i
anslutning till eller i närheten av föreslagna utbyggnadsområden i utbyggnadsstrategin:
• Vättern (södra delen)
• Lövträdsmarker i Jönköping – Huskvarna
med fyra delområden: Bondbergets naturreservat, Strömsbergs naturreservat, Hakarps
kyrkängar och lövträdsbranterna vid Huskvarna
stadspark, (art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet)
• Huskvarnabergen, (art- och habitatdirektivet)
• Dumme mosse (art- och habitatdirektivet samt
fågeldirektivet)
Inom eller i anslutning till ett Natura 2000- område
får åtgärder som på ett betydande sätt påverkar miljön i området inte genomföras utan Länsstyrelsens
tillstånd. Om åtgärderna riskerar att skada förhållandena i livsmiljön för de arter som ska skyddas
får de inte genomföras.
Inget av de föreslagna utbyggnadsområdena för
bostäder eller verksamheter ligger inom något av
Natura 2000- områdena. Vättern och Dumme mosse
kan beröras vid utbyggnad av järnvägen (projekt
Götalandsbanan).

Lövträdsmarkerna i Jönköping–Huskvarna kännetecknas enligt bevarandeplanen av varierande
lövskogsområden blandat med öppna marker, åkrar
och barrskogar. De blandade skogsmiljöerna har
stor betydelse för ett rikt fågelliv. Huskvarnabranten är en brant lövskogssluttning. Hoten mot Natura
2000- området är enligt bevarandeplanen främst
olämplig skötsel och inplantering av arter annat än
i naturvårdssyfte och markexploatering eller annan
förändring som samhällsbyggande i olika former.
Om området öster om Huskvarnabranten blir bebyggt med bostäder är det viktigt att en skyddszon
bibehålls mot Natura 2000- området.
Lövträdsmarkerna i Bondbergets naturreservat och Strömsbergs naturreservat skulle indirekt
kunna påverkas vid en utbyggnad av bostäder i
A6- området genom barriäreffekter och genom att
spridningskorridorer riskerar att brytas. Utifrån
beskrivna värden och hotbilder i bevarandeplanen
bedöms risken liten för att värdena i Natura 2000området skulle påverkas så avsevärt att utbyggnad
i området hindras av detta skäl. Naturvärdesinventeringar, till exempel fågelinventering, och analyser bör dock genomföras i samband med fortsatt
planering av området.
Natura 2000- området Huskvarnabergen kännetecknas enligt bevarandeplanen av en förkastningsbrant med olika naturtyper - nakna klipphällar,
raviner och örtrik ädellövskog. Naturen i brantområdena är urskogslik och rationellt skogsbruk har
inte förekommit. På bergsplatån finns ett småbrutet
odlingslandskap. Hot mot Natura 2000- områdets
värden är enligt bevarandeplanen bland annat
utebliven eller otillräcklig/olämplig skötsel, och
markexploatering eller annan markanvändningsförändring inom eller angränsande till området,
t.ex. samhällsbyggande i olika former.
Mellan området Egna Hem och Natura 2000området föreslås i utbyggnadsstrategin att ett nytt
bostadsområde ska få tillkomma. Anläggnings- och
andra bebyggelseåtgärder skulle kunna påverka
förhållandena i Natura 2000- området genom t.ex.
förändrad avvattning eller dylikt. I samband med
fortsatt detaljplanering bör därför lämplig avgränsning mellan naturområdet och den nya bostadsbebyggelsen studeras så att olika former av negativ
påverkan undviks.
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Strandskydd
Generellt strandskydd gäller enligt miljöbalken
vid sjöar och vattendrag. Det omfattar land- och
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen
vid normalt medelvattenstånd. Kring Vättern är
strandskyddsområdet utökat till 300 meter. Syftet
med strandskyddsbestämmelserna är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt
att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för
växt- och djurlivet. Det krävs särskilda skäl för att
få dispens att bygga eller utföra anläggningar inom
strandskyddat område eller för att upphäva strandskyddet i samband med att detaljplan upprättas.
Inom detaljplanelagda områden återinträder tidigare
strandskydd när ny detaljplan upprättas.
I utbyggnadsstrategin är föreslaget utbyggnadsområde/omvandlingsområde Nedre Kortebo
(O:102) beläget nära Vättern. Av föreslagna ca 1 400
bostäder inom Nedre Kortebo är ca 600 planerade
inom strandskyddat område öster om järnvägen
i området Strandängen närmast sjön. Med en så
omfattande bostadsutbyggnad finns å ena sidan risk
för att allmänhetens möjlighet att röra sig utmed
stranden försvåras. Å andra sidan kan en medveten
planering av området bidra till ökad tillgänglighet
om denna säkerställs vid upprättande av detaljplan.

Utanför Centrala tätorten är utbyggnad av bostäder
föreslagen inom strandskyddsområde i orterna:
• Bankeryd (B:901 vid Vättern och, B:904 och
B:905 vid Lillån)
• Kaxholmen (B:909 vid Landsjön)
• Gränna (B:925, och B:926 vid Vättern)
Föreslagna förtätnings- och omvandlingsområden
omfattas i en del fall, nära sjöar och vattendrag, av
detaljplan inom tidigare strandskyddsområde. Där
måste kommunen motivera upphävande av strandskyddet när ny detaljplan upprättas.
Naturreservat
Naturreservat bildas i syfte att bevara biologisk
mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
och/eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.
Bondberget och Strömsbergs naturreservat är
belägna på ömse sidor om utbyggnadsområdet A6
och kan indirekt beröras genom att samband mellan
de två stora grönområdena bryts. Å andra sidan
utgör redan väg 31 och en bred kraftledningsgata
en tydlig barriär mellan reservaten. Golfbanan med
omgivande naturmark på A6- området fyller också,
liksom de två reservaten, en viktig funktion som
stadsnära rekreationsområde.
Också Huskvarnabergen är naturreservat som
ligger i nära anslutning till föreslagna utbyggnadsområden. Hur området kan komma att beröras av
bebyggelse har redovisats under Natura 2000- områden i föregående avsnitt.
Övriga värden för naturvård- kulturmiljövård
och friluftsliv

Tillgängligheten till Vätterns stränder bör förbättras.

Den del av Kortebo, som i förslaget är markerat
som ”strategiskt område”, berörs vid Granbäck i
den östra delen närmast Vättern av strandskydd.
Kring Munksjön och Rocksjön redovisas i utbyggnadsstrategin ett sammanhängande gång- och
cykelstråk, vilket kommer att förbättra tillgängligheten för allmänheten.
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Utöver ovan nämnda områden, som omfattas av
bestämmelser i miljöbalken, berör en utbyggnad av
bostäder och verksamheter också andra områden
där det finns naturvårdsintressen och/eller kulturmiljöintressen och allmänna intressen för friluftsliv.
Oftast finns ett samspel mellan dessa intressen. Som
exempel kan nämnas sportfiske och vattenvård, där
fiskbeståndet och en mångfald av arter har betydelse både för fritidsfisket och för naturvården som
allmänna intressen.
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Större sammanhängande jordbruksmarker finns bland annat väster om Jönköping.

Ett par lövskogsområden kring bäckraviner i
oexploaterade delarna av A6- området har enligt
naturvårdsprogrammet mycket höga naturvärden.
Här finns också flera registrerade fornlämningar. I
det kuperade landskapet kan en exploatering innebära att de samlade natur- och kulturmiljövärdena
påverkas negativt eller försvinner.
Utbyggnad av stora verksamhetsområden i
Tabergsdalen, bland annat i Torsvik, med sannolikt
stora hårdgjorda ytor för in- och utlastning, parkering etc., innebär risk för att förorenat dagvatten
når känsliga vattendrag (Tabergsån med flera) och
grundvattenförekomster. Särskilda dagvattenutredningar behövs vid fortsatt planering, där utgångspunkten bör vara att ingen negativ påverkan ska ske
på de ekologiska system som vattendragen utgör.

Jord- och skogsbruksmark
Jordbruksmark och produktiv skogsmark tas i anspråk i flera av de föreslagna utbyggnadsområdena.
I huvudsak berörs ett relativt småskaligt jord- och
skogsbruk, där fortsatt drift kan försvåras om markerna splittras ytterligare och minskar till ytan. Om
skyddsavstånd krävs kan även nya bostadsområden
begränsa möjligheten att bedriva jordbruksverksamhet i angränsande områden.
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Beskrivning av alternativ
stadsdel Kortebo

Torsvik och Hedenstorp föreslås få samma omfattning som i planförslaget.

Trafiken
Bebyggelsen
Trafikstruktur
Bebyggelsestruktur
Jämförelsealternativet innebär att en helt ny stadsdel byggs i Kortebo. Beskrivningen av alternativet
utgår från samrådsbeskrivningens redovisning av
Kortebo. Utbyggnad i Södra Munksjön är beslutad
sedan tidigare och ligger fast även i detta alternativ. Genom de två stora utbyggnadsprojekten
omvandlingsområdet Södra Munksjön och nybyggnadsområdet Kortebo måste kommunens exploateringsresurser koncentreras till dessa områden och
nybyggande i övriga delar av Centrala Tätorten
begränsas till en mindre andel som i första hand tillgodoser den lokala efterfrågan. Övriga utbyggnadsområden som föreslås i alternativet i Huskvarna,
Tabergsdalen, Barnarp och Tenhult liksom i övriga
områden i kommunen har därför mindre betydelse
vid en jämförelse med planförslaget och behandlas
inte ytterligare.
En tät bebyggelsestruktur förordas i Kortebo, där
den bärande tanken är att området ska kunna byggas
med god kollektivtrafik redan från början. Tätaste
bebyggelsen bör lokaliseras kring det tänkta kollektivtrafikstråket med de första etapperna (efter att
Nedre Kortebo byggts ut) i områdets sydvästra delar.
En utbyggnad i Kortebo skulle väl uppfylla hållbarhetskriteriet närhet till kollektivtrafik, och också
kriteriet attraktivitet, då många av bostäderna kan få
utsikt över Vättern och/eller närhet till stadscentrum.
Bostäder
I samrådshandlingens beskrivna alternativ görs bedömningen att Kortebo totalt skulle kunna inrymma
4500 - 8000 bostäder inklusive området Nedre
Kortebo. Så många bostäder innebär att den nya
stadsdelen på lång sikt skulle kunna få upp till totalt
12 000 invånare. Området Nedre Kortebo finns med
som utbyggnadsområde också i planförslaget.
Verksamheter
Ett helt nytt verksamhetsområde föreslås tillkomma
i områdets södra del (Nedre Kortebo) närmast
stadscentrum. Utbyggnad av verksamhetsområden i

Kortebo trafikmatas via Kortebovägen som går i
nord-sydlig riktning från Bankeryd till Jönköpings
centrum (den gamla Hjovägen). Väster om området går vägen till Hjo i en ny sträckning, väg 195.
Denna och Kortebovägen har en anslutning till
vägen till Falköping/ Mullsjö.
Vägnätet föreslås kompletteras med en separat
väg för kollektivtrafik centralt belägen i området.
Biltrafik och miljöproblem
Kapacitet
Kortebovägen som är tvåfältig är trafikerad med ca
17 000 fordon per vardagsdygn där Kortebovägen
ansluter till Dunkehallavägen och med nästan 26 000
fordon där vägen är fyrfältig mellan Dunkehallavägen och Västra Storgatan. Kortebovägen på
sträckan norr om Dunkehallavägen anses enligt
genomförda trafikanalyser ha tillräcklig kapacitet
idag men kan inte belastas med ytterligare mer än
2 000 - 4 000 fordon innan det blir kapacitetsproblem.
Trafikanalyserna har visat att med en utbyggnad
av Kortebo med ytterligare ca 4 500 bostäder skulle
trafikmängderna på Kortebovägen norr om Dunkehallavägen nästan fördubblas mot idag.
Luft
En simulering med metoden SimAir visar att miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids vid trafikmängden 24 100 fordon per årsmedeldygn, på
Kortebovägen i höjd med Talavid. Uppmätta trafikmängder är 25 900 fordon. Med en utbyggnad av
ytterligare 4500 bostäder i Kortebo skulle riskerna
för att överskrida MKN- normerna för luft bli ännu
större.
Buller
På Kortebovägen i höjd med Björnebergsvägen har
uppmätts bullervärden på 65 dB(A) vid husfasad
vid trafikmängder på 17 100 fordon. Bullervärden
vid Talavid har inte mätts upp.
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Kollektivtrafik
Den bärande idén bakom utbyggnadsalternativet
Kortebo, är att den nya stadsdelen kan få en mycket
god kollektivtrafikförsörjning genom att en egen
separerad linje för kollektivtrafik kan förläggas från
norr till söder genom området. Nya bostäder och
arbetsplatser kan förläggas inom ca 600 meter från
kollektivtrafikstråket, och med den tätaste bebyggelsen närmast stråket. Enligt en studie utförd av
Trivector Traffic AB behövs det minst ett underlag
på 7 000 nya invånare för att en högklassig kollektivtrafiklinje till Kortebo ska bli möjlig. Med
den föreslagna kollektivtrafiklinjen genom området
finns enligt trafiknätsanalysen goda förutsättningar
att uppnå målet om fördubblad kollektivtrafik.
Gång- och cykeltrafik
Korteboområdet är stort och avståndet till centrum
varierar mellan fyra och åtta km från de södra delarna
till de norra som är belägna längst bort från centrum.
Höjdskillnaderna inom området är stora. I de södra
delarna i Nedre Kortebo är förutsättningarna goda
för att målet om ett ökat gång- och cykelåkande
ska uppnås. I de mer avlägsna delarna är förutsättningarna sämre att nå målet enligt trafiknätanalysen
eftersom avståndet är långt och höjdskillnaderna stora.
När en helt ny stadsdel planeras finns dock stora
möjligheter att anordna separata och attraktivt belägna gång- och cykelstråk, vilket kan förbättra
intresset av att använda cykel trots det långa avståndet.

Miljökonsekvenser av alternativ
stadsdel Kortebo
Hälsa
Bebyggelsestruktur
Blandad bebyggelse i en ny stadsdel
I likhet med planförslaget var alternativet Kortebo
tänkt att i princip byggas ut med en blandad bebyggelse som förebild. När en ny stadsdel planeras
finns stora möjligheter att på obebyggda markområden planera på ett sådant sätt att en god livsmiljö
skapas från början. Risken blir då mindre för konflikter mellan boende, trafik och verksamheter. I
detta område finns dock redan ett miljö- och hälsoproblem genom att in- och utflygningskorridorer till
Axamo flygplats passerar. Se nedan.
Verksamheter med omgivningspåverkan
Det verksamhetsområde som finns utlagt i Nedre
Kortebo är det samma som i planförslaget. En förutsättning för att kunna blanda verksamheter och bostäder är att dessa inte är störande för omgivningen.
Inom och i närheten av Korteboområdet bedrivs
aktivt jordbruk. Jordbruksverksamhet med djurhållning i anslutning till bostäder kan medföra störningar som påverkar människors hälsa.
Biltrafik

Järnvägstrafik
Jönköpingsbanan passerar genom den östra delen
av Kortebo i nord-sydlig riktning. Banan trafikeras
av både person- och godstransporter. Godstransporterna kan innehålla farligt gods.

Grönområden
Området Kortebo innehåller skogsmark och en stor
andel åkermark. Stora områden har höga natur- och
kulturvärden. Det odlade kulturlandskapet runt
Björnebergs gård är av riksintresse för kulturmiljövården. Naturvärdena utgörs bland annat av bergsbranter och partier med ädellövskog. För området
Granbäcksskogen finns planer på ett kommunalt
naturreservat. Områdets natur- och kulturvärden
ger goda förutsättningar för att attraktiva natur- och
grönområden av hög kvalitet ska kunna skapas
inom och i bebyggelsens närhet.
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Trafikökning
Alternativet Kortebo medför en i stort sett fördubbling av trafiken på Kortebovägen, jämfört med idag.
Även om målsättningen om fördubblat kollektivtrafikresande uppnås blir trafikökningen så stor att den
ger upphov till problem med buller och luftkvalitet
inom och vid infarten till stadskärnan.
För att klara trafikmängden måste Kortebovägen, som idag är tvåfältig och där kapacitetsproblem finns, uppgraderas med ett körfält i varje riktning. Utrymmet för sådan breddning är begränsat
om inte stora fastighetsintrång görs. Som alternativ
har utretts en ny trafikled, Djupadalsleden, som ska
avlasta trafiken på Kortebovägen. Trafikanalyser
har dock visat att en sådan led inte är något alternativ till Kortebovägen och därför ger mycket liten
avlastningseffekt.
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In- och utflygning till Jönköpings flygplats sker över Kortebo

Järnvägsövergång i Kortebo

Luft
I de mätpunkter där miljökvalitetsnormerna för luft
(PM10 och NO2) överskrids eller riskerar att överskridas idag kommer förhållandena att försämras
åtskilligt med en utbyggnad enligt alternativet
Kortebo.
Konsekvenserna av ökade luftföroreningar är att
människor kan få besvär med ohälsa relaterad till
dålig luft med höga partikelhalter.

Utbyggnad av bostäder i Kortebo, innebär en framtida konflikt med flygtrafiken. Områdets avgränsning har anpassats till den inre flygbullerzonen. Den
norra halvan av Kortebo där områden för bostäder
redovisas ligger inom den yttre zonen.
Det finns risk för att boende i Kortebo blir
störda av flygbuller vid en utbyggnad. Utbyggnad
i Kortebo kan vidare innebära en begränsning av
möjligheterna för kommunen att utveckla flygplatsen enligt de planer som finns. Den mindre utbyggnad av Nedre Kortebo som föreslås i planförslaget
riskerar inte att komma i konflikt med flygplatsen
på samma sätt som en utbyggnad i hela Kortebo
kan komma att göra.
Konsekvenser för människors hälsa till följd av
störningar från flygbuller, som brukar lyftas fram,
är sömnsvårigheter samt medicinska effekter som
högt blodtryck och hjärt - kärlsjukdomar.

Buller
Det finns stor risk för att boende och andra som
stadigvarande vistas utefter Kortebovägen och i
Centrum, där det redan idag uppmätts höga trafikbullervärden, blir mer bullerstörda än de är idag.
Säker gång- och cykeltrafik
Även om ett utbyggt gång- och cykelnät i Kortebo
inte bedöms bli utnyttjat så mycket så att cykeltrafikmålet uppfylls, kommer det att finnas goda
möjligheter att skapa attraktiva gång- och cykelvägar separerade från biltrafiken inom området och
till stadscentrum. Därigenom minskar risken för
olyckor.
Flygtrafikbuller
Jönköping flygplats (Jönköping Airport) har beskrivits under Beskrivning av planförslaget. Den
inre flygbullerzonen kring flygplatsen går norrifrån
över delar av Bankeryd och vidare över Axamo i
sydvästlig riktning. Den yttre zonen är bredare och
delar sig i väst-östlig riktning söder om Bankeryd
respektive i höjd med Taberg Månsarp.

Järnvägstrafik
Trafik på järnvägen genom Kortebo ger upphov till
buller, vibrationer och barriäreffekter. Buller- och
vibrationsstörningar kan hanteras vid fortsatt planering genom lämpliga skyddsavstånd medan det
finns risk för att barriäreffekterna blir mer bestående.
Tillgång till grönområden
Inom Kortebo finns områden med höga natur- och
kulturvärden. Ett större brett grönstråk med ädellövskog vid Häggeberg – Granbäck är dels utpekat
i grönstrukturplanen, dels redovisat med höga
naturvärden i naturvårdsprogrammet och föreslås
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i översiktsplanen som ett nytt naturreservat. Vid
eventuell fortsatt planering av ny stadsdel i Kortebo
bör här ett grönområde lämnas som även kopplas
österut mot Vättern.
De grönområden som ligger nära Korteboområdet, bland annat i sydost kring Björneberg, är
påverkade av flygbuller, men är ändå av vikt för
närrekreation. En konsekvens av utbyggnad i Kortebo är att det är svårt att tillgodose området med
ostörda närströvområden västerut. Däremot kan ett
sammanhängande grönstråk utmed Vätterstranden
bli en tillgång för de boende.

området. Skillnaderna mellan utbyggnadsalternativet och jämförelsealternativet är dock liten i dessa
avseenden, då liknande geotekniska begränsningar
finns i många föreslagna utbyggnadsområden, t.ex.
i A 6-området.

Miljökvalitetsnormer

Förorenade mark- och vattenområden

Luft
I de mätpunkter där miljökvalitetsnormerna för luft
(PM10 och NO2) överskrids idag kommer risken för
ett överskridande av miljökvalitetsnormerna att bli
mycket stor efter en utbyggnad enligt alternativet
Kortebo. Därigenom försämras luftkvaliteten i
Centrum.
Vatten
Korteboområdet ligger i en sluttning i nära anslutning till Vättern och avvattnas mot sjön. Utbyggnad
i Kortebo kan innebära risk för ökad belastning på
Vätterns vattenmiljö.
Vätterns nuvarande ekologiska ytvattenstatus
har angetts som god, liksom sjöns kemiska status. Statusen får enligt miljökvalitetsnormerna för
vatten inte försämras genom orenat dagvatten och
andra utsläpp.

Säkerhet och risker
Översvämning ras och erosion
Områdena närmast Vättern har utsatts för stranderosion som skapat 10-15 meter höga branter i jordlagren utefter stranden inom Korteboområdet.
Enligt SGI:s sammanställning av områden med
risk för naturolyckor finns inom områdena öster
om järnvägen djupa raviner i väst-östlig riktning.
Det finns risk för ravintillväxt, och bildning av
nya raviner. Väster om järnvägen är terrängen
kuperad och i vissa bergområden finns risk för ras.
De geotekniska förhållandena kan innebära vissa
begränsningar i möjligheten att bebygga delar av
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Transporter med farligt gods
Jönköpingsbanan genom Kortebo är klassad som
transportväg för farligt gods. Vid planering av
bostäder och verksamheter i området närmast
järnvägen ska riskbedömningar genomföras för att
fastställa erforderliga skyddsavstånd.

Inga kända områden, förutom mark för tidigare
handelsträdgårdar inom Kortebo, har angivits som
förorenade områden där särskilda åtgärder behöver
vidtas.
Övriga risker
Räddningstjänsten har bedömt risker med avseende
på närhet till väg och järnväg. Kortebo är redovisat
som riskområde för järnväg. Riskerna kan innebära
begränsningar i möjligheten att utnyttja området. Se
ovan Farligt gods.

Hushållning med mark och vatten
Riksintressen enligt MB 4 kap
I jämförelsealternativet berörs fjärde kapitelområdet
i miljöbalken när mark tas i anspråk för ny bostadsbebyggelse vid Granbäck öster om Kortebovägen.
En eventuell framtida utbyggnad av bostäder här
berör inga särskilt utpekade natur- eller kulturmiljövärden och bedöms inte heller påtagligt skada de
samlade natur- och kulturvärdena i 4 kap- området.
Ett skäl att ta i anspråk området kan vara att det är
en rimlig utveckling av tätorten, eftersom det binder
samman befintlig bebyggelse i Bankeryd, Trånghalla, Granbäck och Kortebo.
Riksintressen enligt MB 3 kap
I jämförelsealternativet berörs riksintresse för kulturmiljövård – Järstorp - kring Björnebergs gård.
Riksintresseområde Järstorp är ett herrgårdslandskap med säterier och stora gårdar kring Järstorps
sockencentrum. I norra delen av området närmast
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Kortebo ligger en av herrgårdarna Björnebergs gård
från 1700- talet med engelsk park och alléer.
Om delar av kulturlandskapet kring gården tas i
anspråk för bostadsbebyggelse påverkas upplevelsen av kulturmiljön, och det kan finnas risk för att
riksintresset skadas. Kärnan dvs. sockencentrat med
1100- talskyrka, skola, fattigstuga med mera påverkas inte fysiskt. Eftersom en så stor del av det omgivande kulturlandskapet närmast Björnebergs gård
måste tas i anspråk för att en hel stadsdel ska kunna
tillkomma, kan det ändå finnas risk för påtaglig och
bestående skada på riksintresset.

Jordbruksmark vid Kortebo

Björnebergs gård ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljövård.

Strandskydd och övriga naturområden
Strandskyddsområde tas i anspråk vid Vättern vid
Granbäck och liksom i planförslaget på Strandängen. Särskilda skäl skulle här vara att utbyggnaden
är av stort allmänt intresse. Vid fortsatt planering
av bostadsområdet bör då särskild vikt läggas vid
tillgängligheten till strandområdet och möjligheten
för allmänheten att som idag kunna röra sig längs
den höga strandbrinken utmed sjön. En bred grönzon bör också lämnas utmed stranden för att gynna
växt- och djurlivet i strandzonen.

Jord- och skogsbruksmark
Sammanlagt tas ca 130 hektar jordbruksmark i
anspråk i Korteboalternativet. Fortsatt drift kan försvåras om markerna splittras och minskar till ytan.
Om skyddsavstånd krävs kan även nya bostadsområden begränsa möjligheten att bedriva jordbruksverksamhet i angränsande områden.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Jämförelse med planförslaget
Skillnaden i utbyggnadsstruktur mot planförslaget är bland annat att stora delar av kommunens
utbyggnadsresurser måste satsas koncentrerat på att
genomföra utbyggnaden av den nya stadsdelen. För
att uppnå kollektivtrafikmålet och för att en ny kollektivtrafiklinje ska bli tillräckligt attraktiv krävs att
det finns ett relativt stort befolkningsunderlag redan
i tidiga skeden.
Stadsstrukturen efter utbyggnad i Korteboområdet blir mer samlad än i planförslaget, där utbyggnad föreslås mer utspridd i Centrala Tätorten.
Fortsatt utbyggnad norrut innebär att Kortebo så
småningom byggs ihop med Bankeryd.
Utbyggnad av en ny stadsdel i Kortebo innebär
till skillnad från utbyggnadsförslaget att det blir
mindre satsningar på komplettering av småorter
och bostadsgrupper i Tabergsdalen, Barnarp och
Tenhult, vilket kan få konsekvenser för dessa orters
möjligheter att bibehålla service och attraktivitet.
Korteboalternativt är sämre än planförslaget från
miljösynpunkt framför allt eftersom det innebär:
• Större risk för ohälsa till följd av att boende i
Kortebo blir störda av flygbuller.
• Större risk för ohälsa till följd av att boende
och andra som vistas vid Kortebovägen och
i centrala staden utsätts för trafikbuller och
dålig luftmiljö.
• Risk för stor skada på riksintresseområdet för
kulturmiljövård vid Björnebergs gård.
• Strandskyddsområde vid Vättern tas i anspråk i
större utsträckning.
• Mer jordbruksmark tas i anspråk vilket innebär
sämre hushållning med markresurser.
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Beskrivning av nollalternativet ÖP 2002
ÖP 2002 och utbyggnadsstrategin
Nollalternativet har beskrivits som den bebyggelseutveckling som kommer att ske om inte utbyggnadsstrategin 150 000 invånare antas av kommunen. Då kommer den strategi som ÖP 2002 bygger
på fortsätta att gälla. Översiktsplan 2002 är den
gällande översiktsplanen för kommunen. I planen
redovisas översiktligt var och hur bebyggelsen ska
utvecklas i hela kommunen.
Översiktsplan 2002 avviker från förslaget till
utbyggnadsstrategi framför allt beträffande de
strategiska frågor som gäller utbyggnad av bostäder
och verksamheter och med detta sammanhängande
trafikfrågor. I övrigt gäller ställningstagandena i
ÖP 2002 tillsvidare och förslaget till utbyggnadsstrategi ska läsas tillsammans med översiktsplanen
tills denna aktualiseras i de delar den inte längre är
aktuell eller en ny översiktsplan upprättas.
Översiktsplan 2002 har en betydligt kortare tidshorisont – tio år, än utbyggnadsstrategin – och den är
redan uppnådd.
ÖP 2002 bygger på en annan och mindre offensiv strategi än planförslaget. Det redovisas i ÖP
2002 ingen konsekvent inriktning att bygga tätt
för att hushålla med naturresurserna i alla delar av
kommunen. Det har lett till att de utbyggnadsprojekt som hittills genomförts med utgångspunkt från
ÖP 2002 har haft hög exploateringsgrad i de centrala delarna av Jönköping, medan de mer perifera
delarna har byggts ut i betydligt glesare former. I
ÖP 2002 föreslås inte heller förtätning och komplettering inom befintlig bebyggelsestruktur som i
planförlaget.
Utbyggnad med ÖP 2002 som grund kan leda
till ett fortsatt glest byggande i cirklar runt staden
på det sätt som skett hittills. Följden av ett sådant
byggande kan bli att förutsättningarna för utbyggnad av goda kollektivtrafiksystem blir sämre än i
planförslaget.
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,Gränna

Jönköpings flygplats

ÖP 2002
karta som visar mark- och vattenanvändningen i hela kommunen.
Antagen av KF 2003-03-27.
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Bebyggelsen
Bebyggelseområden i Centrala Tätorten som redovisas i ÖP 2002 är till stor del utbyggda. Övriga
orter utanför Centrala Tätorten har dock inte byggts
ut i samma omfattning, och de redovisade utbyggnadsområdena finns därför kvar i planförslaget.
I ÖP 2002 är inte Södra Munksjön utlagt som
ett omvandlingsområde i sin helhet. Det framgår
dock i översiktsplanen att planering av Munksjön
påbörjats med den norra delen. Kommunen hade
utarbetat en långsiktig handlingsplan för utveckling
av Jönköpings centrala delar i ett visionsdokument
”Centrala Jönköping - Från tanke till handling - en
stadsbyggnadsvision” där de vägledande frågorna
för den fortsatta utvecklingen av Jönköpings stadskärna beskrevs. Vidare genomfördes under våren
2002 ett samråd om ramprogram för Projekt Norra
Munksjön som innebar omvandling av trafikytor till
ett stadsområde för bl.a. handel bostäder, utbildning, upplevelser och rekreation.

Trafiken
I ÖP 2002 redovisas den övergripande trafikstrukturen i kommunen som helhet. I planförslaget
redovisas trafikstrukturen i Centrala Tätorten mer
ingående. Götalandsbanan/Europabanan redovisas i
ÖP 2002 med alternativa sträckningar.
Till delar är de vägprojekt som lyfts fram i ÖP
2002 genomförda, i övrigt gäller föreslagen utbyggnad av infrastrukturen.

Grönområden
I ÖP 2002 är grönstrukturen belyst i ett kommuntäckande perspektiv, både från naturvårds- och
friluftslivssynpunkt och grunderna lades för den
grönstrukturplan för Jönköping – Huskvarna som
godkändes av kommunfullmäktige 2004.
Målsättningen för grönstrukturplaner är, enligt
ÖP 2002 att säkerställa en ”grön infrastruktur”, så
att alla invånare i tätorten ges tillgång till grönytor
av god kvalité inom rimligt avstånd från bostaden
och att korridorer genom bebyggelsen till tätortsnära friluftsmarker läggs fast eller skapas där korridorer saknas. Den ”gröna infrastrukturen” ska även
ge förutsättningar att fungera som spridningskorridorer för växter och djur, vilket ökar den biologiska
mångfalden i staden. Vidare är målsättningen i planen bland annat att kommunens grönområden och
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stränder ska erbjuda god tillgänglighet för alla samt
att friområden längs Vätterstranden inom tätortsbebyggelse, som har natur- eller friluftsvärden och
fortfarande är oexploaterade, bör bevaras.

Grönstruktur redovisad i ÖP 2002

Jämförelse med planförslaget
Som jämförelse med förslaget till utbyggnadsstrategi är Nollalternativet framför allt intressant vad
avser den miljöpåverkan som skillnaderna i utbyggnadsstrategier ger upphov till.
Nollalternativet är sämre än planförslaget från
miljösynpunkt framför allt eftersom det innebär:
• Större risk för ohälsa till följd av luftföroreningar
och bullerstörningar. Glesare och mer utspridd
bebyggelsestruktur ger dåliga förutsättningar
för utbyggd kollektivtrafik. Det innebär sämre
möjligheter att motverka effekterna av ökad
biltrafik.
• Större risk för att natur- och kulturmiljövärden
påverkas om inte en långsiktig avvägning görs
mot natur- och kulturmiljövårdens intressen.
• Sämre hushållning med markresurser och risk
för att mer jordbruksmark tas i anspråk vid
glesare och mer spridd bebyggelsestruktur.
En samlad jämförelse i tabellform är redovisad i
kapitlet Sanmanfattning i inledningen till denna
miljökonsekvensbeskrivning.
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Avstämning mot miljömål
Som en del i miljökonsekvensbeskrivningen görs
en avstämning av planförslaget mot nationella och
lokala miljömål.

Nationella miljömål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Av dessa har målen Frisk luft, Levande sjöar
och vattendrag, Ett rikt odlingslandskap och God
bebyggd miljö särskilt stark beröring med förslaget
till utbyggnadsstrategi för Jönköpings kommun.
Frisk luft
Miljömålet handlar bland annat om att luften ska
vara så ren att människors hälsa samt djur, växter
och kulturvärden inte skadas.
Utbyggnadsstrategin medför att transportbehovet ökar kraftigt som en följd av att kommunen ska
växa med 25 000 invånare. Därigenom kommer
biltrafiken att öka och det finns risk för att luftkvaliteten i vissa delar av centrala Jönköping försämras.
Genom den valda utbyggnadsstrukturen med ett tätt
och koncentrerat byggande inom befintliga bebyggelseområden finns möjligheter att motverka de
negativa effekterna av ökad trafik. God och attraktiv kollektivtrafik blir möjlig genom ökat underlag.
I den täta staden förkortas avstånden så att det ges
förutsättningar för att gå och cykla mellan målpunkterna. Nödvändiga åtgärder för att motverka
skadorna av ökad biltrafik är lättare att genomföra i
en tät bebyggelsestruktur än en gles.
Därigenom medverkar planförslaget - utbyggnadsstrategin till att miljömålet ”Frisk luft” kan
uppfyllas.
God bebyggd miljö
Miljömålet innefattar bland annat planering för en
samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och
resurssnåla transporter, planering för kulturhistoriska och estetiska värden, effektivare energianvändning i bostäder och nyttjande av förnyelsebar
energi, strategier för hur grön- och vattenområden
i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras samt
minskat trafikbuller, mindre radon, fukt och mögel
inomhus.
I den täta bebyggelsestrukturen finns risk för att
grönområdenas andel av stadens yta minskar, och
att fler människor blir störda av trafikbuller och

annat omgivningsbuller som den ökade trafiken och
olika verksamheter ger upphov till. Å andra sidan
finns större möjligheter att anordna effektivare och
mer miljöanpassade och resurssnåla transportsystem i en tät stadsstruktur än en gles. Det blir också
lättare för alla att nå stadens utbud och olika målpunkter, om det finns utbyggd kollektivtrafik och
säkra gång- och cykelvägar.
Stadsmiljön är komplex och miljömålet God
bebyggd miljö mycket omfattande. Den föreslagna
utbyggnadsstrategin kan medverka till att miljömålet uppfylls i vissa avseenden och motverkas i
andra. Se vidare under kommentarer till Ålborgsåtagandena.
Ett rikt odlingslandskap
Miljömålet anger bland annat att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värden för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Förslaget till utbyggnadsstrategi innebär att en
relativt liten andel av kommunens jordbruksmark
tas i anspråk och att utbyggnad i första hand ska ske
i redan ianspråktagna markområden.
Den valda utbyggnadsstrategin bedöms därför
stödja miljömålet Ett rikt odlingslandskap.
Levande sjöar och vattendrag
Miljömålet innebär bland annat att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Det nationella miljömålet har bland annat följts upp genom
Vattendirektivet, Vattenmyndigheterna och lagstiftning om miljökvalitetsnormer för vatten.
Förslaget till utbyggnadsstrategi innebär att tät
bebyggelse och anläggningar kommer att förläggas
i nära anslutning till Vättern och till andra känsliga sjöar och vattendrag. Detta ställer stora krav
på dagvattenhanteringen och på att åtgärder vidtas
så att vattenmiljöerna inte skadas eller att statusen
försämras.
Den finns risk för att den valda utbyggnadsstrategin i vissa avseenden motverkar miljömålet
Levande sjöar och vattendrag.
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Lokala miljömål
Program för hållbar utveckling – miljö
Det samlade miljömålsarbetet i kommunen redovisas i Program för hållbar utveckling – miljö, ett
rullande dokument om visioner, målsättningar och
åtgärder som årligen antas av kommunfullmäktige.
Uppföljning av målen görs varje år. De lokala miljömålen har senast följts upp i dokumentet Hur mår
Jönköping? Gröna nyckeltal 2010. Båda dokumenten utgår från områdena: Vår livsmiljö, Boende och
stadsutveckling, Energi och transporter, Produktion
och konsumtion samt Engagera flera. Programmet
innehåller lokala miljömål och delmål.
Mål och åtgärder följs upp och kommer framöver att redovisas i webbverktyget Hållbarometern.
Följande mål och åtgärder för perioden 2011-2020
bedöms som särskilt relevanta att nämna:
• Utsläpp av växthusgaser i kommunen som geografiskt område ska minska med 40 % från 1990
till 2020.
• Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el och transporter inom kommunens
verksamhet ska minska med minst 40% till
2020. Som delmål ska gälla minst 15% till 2012.
• Den biologiska mångfalden ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt.
• Områden som getts värdeklass 1 eller 2 i naturvårdsprogrammet ska undantas från exploatering
och andra skadliga ingrepp.
• Kommuninvånare och besökare ska ha möjlighet
till fina naturupplevelser i en rik och varierad
natur. Parker, vatten- och grönområden samt de
tätortsnära kommunala skogarna ska skyltas
och skötas så att de ger avkoppling och natur
upplevelser samtidigt som den biologiska mång
falden bevaras.
Uppföljningen redovisar ett antal nyckeltal som
valts ut för att beskriva och åskådliggöra hur miljön
mår i Jönköpings kommun. Aktiviteter och åtgärder
som genomförts är också redovisade. Avstämningen
mot nyckeltalen visade att drygt 60 % ”i princip står
stilla” och att drygt 30 % visar en positiv utveckling.

Rocksjön
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I en sammanställning av nyckeltalen redovisas
värden för de senaste åren tillsammans med trender
och en prognos för miljömål som är kopplade till
nyckeltalen. De positiva trenderna handlar bland
annat om minskad övergödning och försurning, en
ökning av antalet skyddade områden, minskad energianvändning och en ökad användning av förnybar
energi. Under 2009 ökade utsläppen från biltrafiken
och i kombination med ett minskat antal kollektivtrafikresor per invånare visade detta en negativ
trend. Sammanställningen visar att prognosen för
att kommunen ska uppnå de lokala miljömålen för
luftkvalitet (partiklar och kvävedioxid vid trafikerade gator i tätort) är negativ, liksom målen om att
öka antalet kollektivtrafikresor per invånare.

Avstämning mot Ålborgs åtagandena
Kommunens åtaganden
Jönköpings kommun deltar i ”Europeiska städers
kampanj för en hållbar stadsutveckling”, i vilken
flera europeiska städer och kommuner samverkar
kring en gemensam vision. Denna ska nås genom
åtaganden - 10 huvudåtaganden med vardera 5
delåtaganden. Kommunen undertecknade i oktober
2007 Ålborg +10 eller de så kallade Ålborg-åtagandena, som är en deklaration och ett europeiskt
handlingsprogram med de 50 åtagandena för en
hållbar stadsutveckling.
Huvudåtagandena är:
• Styrning och förvaltning
• Lokal styrning i riktning mot hållbarhet
• Naturliga gemensamma nyttigheter
• Ansvarsfulla konsumtionsmönster och val av
livsstil
• Planering och stadsbyggnad
• Bättre framkomlighet, mindre trafik
• Lokala hälsofrämjande insatser
• Livskraftig och hållbar lokalekonomi
• Jämlikhet och social rättvisa
• Lokalt till globalt

En förutsättning i planen är att fler ska åka kollektivt.

Avstämning mot planförslaget
De flesta av de lokala miljömålen är inriktade på
kommunala verksamheter men några mål är av sådan karaktär att de kan kopplas direkt till översiktsplanen. Planförslaget bedöms framförallt förbättra
möjligheten att vända de negativa trenderna när det
gäller miljöpåverkan från biltrafiken bland annat
genom förtätning av befintliga bebyggelseområden
och utbyggnad av nya områden med förutsättningar
för utbyggnad av gång- och cykelvägnät och kollektivtrafik. Planförslaget medverkar därför till mål
om frisk luft och ökat kollektivtrafikresande.

Kommunen redovisade i september 2008 en avstämning mot åtagandena i en lägesrapport.
Många av åtagandena har direkt eller indirekt
samband med den miljöpåverkan och de konsekvenser som är beskrivna i denna miljökonsekvensbeskrivning. För att spegla detta görs här en avstämning
mot några av åtagandena – Naturliga gemensamma
nyttigheter, Planering och stadsbyggnad samt Bättre
framkomlighet, mindre trafik - med direkt koppling
till den föreslagna utbyggnadsstrategin.

Naturliga gemensamma nyttigheter
I delåtagandena ingår bland annat att förbättra
vattenkvaliteten, främja och öka den biologiska
mångfalden, utpeka och vårda utpekade naturområden och grönområden, bevara ekologiskt produktiv
mark och förbättra luftkvaliteten.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Vinnande tävlingsförslag Strandängen, Tengbomgruppen AB, Stockholm.

Kommentar:
Utbyggnadsstrategin redovisar ett utbyggnadsområde för bostäder och verksamheter vid den västra
Vätterstranden samt i övrigt ett flertal utbyggnadsområden intill vattendrag och sjöar i kommunen.
För att förhindra försämring av vattenkvaliteten i
berörda vattenområden måste dagvattenhanteringen
särskilt belysas vid fortsatt planering av utbyggnadsområden i sådana lägen.
Strategin har som utgångspunkt att den övergripande grönstrukturen ska behållas. Vid en förtätning av bebyggelsen finns risk för att områden med
naturvärden och värden för rekreation tas i anspråk
eller att samband mellan grönstråk bryts. Förslag
om att behålla eller förstärka grönstrukturen inom
framförallt staden Jönköping, genom t.ex. kompensationsåtgärder eller genom att ge utrymme för nya
parkområden, behöver därför behandlas närmare
vid fortsatt planläggning.
Eftersom en utbyggnad ska ske för bostäder
och arbetsplatser till ytterligare 25 000 invånare i
kommunen är en av de stora frågorna hur kommunen ska arbeta för en förbättring av luftkvaliteten i
de centrala delarna av Jönköping. Förbättring kan
uppnås endast om biltrafiken minskar i förhållande
till idag. Utbyggnadsstrategin ger förutsättningar
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för detta genom föreslagen tät stadsstruktur, med
en blandning av bostäder och verksamheter, och
utbyggnad i anslutning till kollektivtrafikstråk.
Korta avstånd mellan bostad och arbetsplats gör
det möjligt för människor att ta sig fram med cykel
eller till fots. Användningen av kollektiva färdmedel kan öka om kollektivtrafiken är lätt tillgänglig.
Nya linjer kan tillkomma och turtäthet kan öka i ett
tätortsområde med liten utbredning.

Planering och stadsbyggnad
I delåtagandena ingår bland annat att undvika stadsutbredning genom att uppnå lämpliga bebyggelsetätheter i staden och genom att prioritera tidigare
använd mark inom stadens gränser framför oexploterad mark i stadens utkanter. Det ingår även att se
till att ha en blandning av olika användningar och
verksamheter i byggnader och bebyggelse med en
bra balans mellan arbete, bostäder och service, och
med en prioritering av bostäder i stadens centrala
delar. Ett delåtagande är att se till att det urbana
kulturarvet bevaras, upprustas och används/återanvänds på lämpligt sätt.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Kommentar:
Utbyggnadsstrategin bygger till stor del på åtagandena om planering och stadsbyggnad. Ambitionen
är att undvika stadsutbredning och verka för en
blandad bebyggelse med närhet mellan bostäder
och verksamheter. Områdena Södra Munksjön och
nedre Kortebo är exempel på detta.
Det kan finnas risk för negativ påverkan på kulturvärden vid en omfattande förtätning i Centrala
Tätorten. Vid fortsatt planering måste förtätning, i
bl.a. de äldre delarna av Jönköping, studeras närmare. Hänsyn och anpassning till kulturhistoriska
värden bör då ges stor vikt. Genom att välja bort
alternativet med en ny stadsdel i Kortebo undviks
negativ påverkan på kulturmiljövärdena vid Björnebergs gård.

Bättre framkomlighet, mindre trafik
I delåtagandena ingår bland annat att främja attraktiva alternativa färdmedel, öka andelen resor med
kollektivtrafik, till fots eller med cykel, utveckla
en integrerad och hållbar plan för framkomlighet i
staden samt att minska transporternas konsekvenser
för miljön och folkhälsan.

Kommentar:
Även dessa åtaganden är bärande tankar i föreslagen utbyggnadsstrategi. Kommunens ambitioner
om ett kraftigt ökat användande av kollektiva
färdmedel samt utbyggnad av attraktiva gång- och
cykelstråk medverkar till att uppfylla åtagandena.
Eftersom kommunen långsiktigt räknar med en omfattande befolkningsökning och trafikstrukturen är
relativt låst kan det bli svårt att förbättra luftkvalitet
och framkomlighet. Genom förslag om en förtätning av Centrala Tätorten ger utbyggnadsstrategin
ändå förutsättningar för att undvika försämringar.
Tät bebyggelse ger mindre resbehov med bil och
därmed mindre växthusgaser, men samtidigt risk för
störningar lokalt. Utbyggnadsstrategin är övergripande och strukturell och redovisar därför inte
detaljerade åtgärder. I fortsatt planering är det av
stor vikt att genomförande av gång- och cykelstråk
och tillgänglighet till grönområden, stränder etc.
säkerställs, och att kommunen genomför de åtgärder
som finns planerade eller beslutade i olika åtaganden och program.

Framtidsbild över Södra Munksjöområdet. Skiss till Ramprogram.
Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Betydande miljöpåverkan av
planförslaget
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Ett genomförande av utbyggnadsstrategin innebär
risk för betydande miljöpåverkan i följande avseenden/inom följande områden:
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• Överskridande av miljökvalitetsnormer för luft
vid utbyggnad som innebär en ökning av trafiken
i centrala Jönköping.
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Södra Munksjöområdet

• Ökade trafikbullernivåer som överskrider de av
riksdagen antagna riktlinjerna i centrala delar av
Jönköping och även i andra orter.
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• Utbyggnad av Södra Munksjön (O:802) med
många frågor som avser t.ex. stadsbild, hälsa,
risker och säkerhet.
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• En utbyggnad med bostäder av A6-området
(O:505) som har höga naturvärden och samlade
naturvårds-, kulturmiljövårds- och friluftslivsintressen, samt eventuell sträckning för utbyggnad av väg 31.
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• Utbyggnad av verksamhetsområden i anslutning
till känsliga vattendrag och grundvattenområden,
med risk för påverkan på vattendragen och på
grundvattnet.
• Utbyggnad av Egna Hemsområdet (B:601,
B:602) i Huskvarna kan påverka Natura 2000området Huskvarnabergen.
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Egna Hemsområdet

• Utbyggnad i Gränna med risk för påverkan på
riksintresse för naturvård och kulturmiljövård.

)

%

)

)
)

Vid upprättande av översiktliga planer, som fördjupade översiktsplaner, ska kommunen i allmänhet genomföra en miljöbedömningsprocess, där
riskerna för betydande miljöpåverkan beskrivs och
behandlas närmare i en miljökonsekvensbeskrivning.
När detaljplan upprättas är projekten mer konkreta och genomförandet oftast aktuellt. Kommunen ska i tidigt skede i detaljplanprocessen bedöma
behovet av MKB genom att ta fram en s.k. behovsbedömning.
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Gränna

Miljökonsekvensbeskrivning

Åtgärder och uppföljning
Åtgärder
I miljökonsekvensbeskrivningen har redovisats i
vilka avseenden eller inom vilka områden det finns
risk för att ett genomförande av utbyggnadsstrategin -planförslaget kan innebära betydande miljöpåverkan. I MKB:n ska också redovisas de åtgärder
som komunen avser att genomföra för att undvika
eller minimera risken för att betydande miljöpåverkan uppstår.

Minskad påverkan från biltrafiken
Stadsplaneringen kan bidra till att minska risken för
störningar genom att andelen gröna områden i staden utökas. Det kan ske genom att det i planeringen
ges större utrymme för parker och gröna stråk,
trädplantering och annan grönska. Andra åtgärder
av mer teknisk karaktär är att begränsa biltrafiken i
stadskärnan. Exempel på detta kan vara parkeringsnormer som reglerar bilanvändandet, etableringar
av bilpooler, infartsparkeringar etc.
I Jönköpings kommun finns ett strategiskt arbete
för hur kommunens framtida trafikstruktur ska se
ut. Här nedan finns en kort beskrivning av några
olika dokument med anknytning till åtgärder inom
trafikområdet.

kraftig. Programmet innehåller åtgärder som bidrar
till att uppnå de mål som kommunen har gällande
kollektivtrafik. Åtgärderna som Jönköpings kommun och Jönköpings länstrafik ska genomföra avser
linjesträckningar, turtäthet, trafikplanering, marknadsföring och informationsinsatser.
Handlingsplan för hållbart resande 2011-2013
Inom åtta områden föreslås åtgärder för att bidra till
ett mer hållbart resande i Jönköpings kommun. Arbetet kommer att anpassas utifrån vilken målgrupp
som ska nås och ska bland annat fokusera på tjänsteresandet hos offentliga och privata arbetsgivare.
Åtgärderna har en grund i beteendepåverkansarbete
men för att hållbart resande ska bli en naturlig del
av samhällsplaneringen krävs en tydligare förankring i kommunens organisation.
Cykelplan för Jönköpings kommun
I mars 2008 antog kommunfullmäktige en cykelplan där det finns riktlinjer för att stimulera användandet av cykel som transportmedel. Planen innehåller förslag på dels fysiska åtgärder och dels påverkansåtgärder för att fler ska använda cykeln. Planen
innehåller preciserade mål om ökat cyklande och
ökad cykelhjälmsanvändning.

Kommunikationsstrategin
Utifrån riktlinjerna i Stadsbyggnadsvisionen är en
kommunikationsstrategi under framtagande. Strategin skall ge riktningen för den framtida trafikstrukturen i Jönköping. Frågor som belyses i strategin är
invånarnas resbehov och färdmedelsval, principer
för framtida kollektivtrafik samt vilka utbyggnader
av infrastruktur för bil, kollektivtrafik, gång- och
cykeltrafik som är nödvändiga för att uppnå miljömål, målsättningarna om hållbar stadsutveckling
och ett hållbart transportsystem.
Handlingsprogram för kollektivtrafiken
I syfte att förverkliga målet om att fördubbla kollektivtrafikresandet till år 2020 har ett handlingsprogram för kollektivtrafiken i Jönköpings kommun
antagits av kommunfullmäktige. Programmet visar
på åtgärder för att bli mer attraktiv och konkurrensKommunen har ökat cyklande som mål
Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
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Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan

Hantering av dagvatten

Stadskärnans delar har inventerats och utifrån en
nulägesbeskrivning och bristanalys har åtgärder
föreslagits för att skapa fler centrala cykelstråk
och göra cykelparkeringar attraktiva. Arbetet med
genomförandet påbörjas under 2011.

Genomförande av upprättat åtgärdsprogram samt
kompletterande mätningar av partiklar (PM10 ) vid
gator som enligt beräkningar i Simair har höga halter.

En stor del av vattenmiljöerna i Jönköpings kommun är idag påverkade av övergödning, miljögifter
m.m. och utgör riskområden där miljökvalitetsnormerna för vatten blir svåra att uppnå. Detta gäller
både ytvatten och grundvatten. En utbyggnad av
bostäder, infrastruktur och verksamheter enligt
planförslaget kan delvis försvåra möjligheterna att
uppfylla kvalitetskraven, men genom saneringskrav
i samband med exploatering kan också förbättringar
ske. Dagvattenhanteringen måste därför uppmärksammas särskilt.

Kartläggning av omgivningsbuller

Dagvattenpolicy

Arbetet med kartläggning ska påbörjas under 2011
och därefter följas av ett åtgärdsprogram som ska
vara klart senast 2013.

Kommunen har en fastställd dagvattenpolicy från
2009 med en tillhörande handlingsplan där möjliga åtgärder anges för att minska påverkan från
dagvatten på bl.a. människors hälsa och på miljön.
Policyn är övergripande och ska vara vägledande
vid den kommunala samhällsplaneringen. Dagvattenpolicyn och handlingsplanen kan komma att
behöva uppdateras och förtydligas.
Nedan följer exempel på mer förtydligande krav
vad gäller dagvattenhantering:

Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10

Åtgärder för att minska påverkan på
vattenmiljöer
Åtgärdsprogram- vattenmyndigheten
Vattenmyndigheterna för Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt har fastlagt åtgärdsprogram
för att minska påverkan på vattenmiljöerna så att
de fastlagda miljökvalitetsnormerna för vatten kan
uppfyllas till år 2015 respektive 2021.
För kommunen gäller att:
• Inrätta vattenskyddsområden
• Ha tillsyn över verksamheter och föroreningsskadade områden som kan ha negativ inverkan
på vattenmiljön och prioritera de områden med
vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar
att inte uppnå god kemisk eller ekologisk status.
• Ställa krav på hög skyddsnivå på enskilda
avlopp som bidrar till att en vattenförekomst
inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god
kemisk eller ekologisk status.
• Utveckla sin planläggning och prövning så att
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och
inte överträds.
• Kommunerna ska i samverkan med länsstyrelsen utveckla vatten- och avloppsvattenplaner
särskilt i områden med vattenförekomster som
riskerar att inte uppnå god kemisk eller ekologisk status.
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Rening av dagvatten
Generellt bör dagvatten alltid fördröjas lokalt och
vid behov renas så nära källan som möjligt innan
det släpps ut till sjöar och vattendrag. Principen för
rening av dagvatten bör vara att nollutsläpp ska eftersträvas. För större bostadsområden bör dagvatten
genomgå rening av slam/partiklar innan utsläpp
sker till recipient. Detta kan ske genom öppna diken
och dammar. För verksamhetsområden, trafikintensiva vägar samt större parkeringsytor bör vid behov
förutom slam/partikelavskiljning även rening av
petroleumprodukter ske.
Områden med risk för översvämning
I områden där det finns risk för översvämning eller
där det finns risk för översvämning nedströms är
det särskilt viktigt med fördröjning av dagvattnet.
Dagvattenanläggningarna ska förses med alternativa avledningsmöjligheter där vatten kan rinna vid
mycket kraftiga regn (100-årsregn) utan att orsaka
skador på omgivande bebyggelse.
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Vegetationsytor
Andra åtgärder är att både bevara och skapa nya vegetationsytor på lämpliga platser inom tätbebyggda
områden vilka kan fungera som infiltrationsytor
och flödesutjämnare av dagvatten. Till exempel är
trädplanteringar ett kostnadseffektivt sätt att hantera
dagvatten samtidigt som man erhåller andra goda
värden i den byggda miljön. Träden hjälper också
till att rena luften. Finns det lite utrymme kan s.k.
gröna tak, genomsläppliga beläggningar eller perkolationsanläggningar vara ett alternativ. Vattenområden kan tas till vara som en del i grönstrukturen.
Gröna skyddszoner kring vattendragen fyller t.ex.
en viktig funktion som flödesutjämnare och slamfällor. Krav på exploatörer om kompensationsåtgärder kan ställas då grönområden tas i anspråk.

Uppföljning och fortsatt arbete
Uppföljning
Uppföljning som genomförs idag:
• Hur mår Jönköping? Gröna Nyckeltal är en årlig
redovisning av ett antal nyckeltal som valts ut
för att beskriva och åskådliggöra hur miljön mår
i Jönköpings kommun. Dokumentet är kopplat
till kommunens Program för hållbar utvecklingmiljö. De redovisningar som har betydelse för
uppföljning av Utbyggnadsstrategin finns under
kapitlen Vår livsmiljö, Boende och stadsutveckling och Transporter.

Fortsatt planarbete
Fördjupade översiktsplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar ska tas fram för:
• A6-området
• Södra Munksjön
Behovsbedömning i samband med upprättande
av detaljplan inför utbyggnad i
• Gränna
• Huskvarna, Egna hem
får visa om det finns behov av att ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning till dessa planer.
Det är först i samband med miljöbedömningsprocessen med avgränsning och arbete med MKB i
kommande planer som det går att närmare konstatera vilken betydande miljöpåverkan som kan uppstå och vilka åtgärder som kan behöva genomföras
för att undvika eller minimera skadlig miljöpåverkan.
Genom de årliga uppföljningsprogrammen kan
kommunen kontinuerligt följa vilka effekter de
genomförda åtgärderna ger på miljön och ta ställning till om ytterligare åtgärder behöver beslutas
och genomföras för att kommunen långsiktigt ska
utvecklas på ett hållbart sätt enligt utgångspunkter
och mål i strategin.

• Hållbarometern är ett webbaserat miljöuppföljningsverktyg för Jönköpings kommun.
• Löpande mätningar av luftkvalitet i gatumiljö
för kontroll av halter mot MKN.
• Årlig uppföljning av åtgärdsprogram för
partiklar (PM10 ).
• Miljöövervakning med kontrollprogram för
vatten. Provtagningen sker i Vätternvårdsförbundets regi och redovisas årligen.
• En uppföljande resvaneundersökning planeras
till 2014.

Fortsatt provtagning av vattnet i Munksjön ingår i
åtgärds- och uppföljningsarbetet.
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Förutsättningar för kommunens utveckling
Förutsättningar
Grunden för utbyggnadsstrategin är en ökning från
125 000 invånare i Jönköpings kommun till 150 000.
Det innebär ett behov av ca 15 000 nya bostäder
och ett behov av mark för verksamheter som motsvarar 10 000 nya arbetstillfällen. För att klara detta
har förslag på nya utbyggnadsområden tagits fram
och för att kunna genomföra en utbyggnad av dessa
krävs stora investeringar i mark och utbyggnader
av olika anläggningar. Detta i sin tur kräver intresserade finansiärer utöver kommunen.
En förutsättning för en kommuns ekonomiska
utveckling är att den använder sina tillgångar effektivt samt att den har en kontinuerlig tillströmning av
nya invånare, kunskaper och verksamheter som bidrar till ökade skatteintäkter och fortsatt utveckling.
För att detta ska ske krävs att kommunen upplevs
som en attraktiv plats som alla känner sig lockade
av, oavsett förutsättningar och behov. Ett stort
ansvar ligger därför på kommunen att ha beredskap
för att utveckla bostäder, arbetsplatser och kommunikationer etc. som möjliggör en sådan utveckling.
I utbyggnadsstrategin planeras för att Jönköping ska växa till 150 000 invånare, vilket är en
ökning med närmare 25 000 personer mot dagens
invånarantal. Som flera av samrådsyttrandena har
påpekat kan det diskuteras huruvida ambitionen är
alltför låg, särskilt sett till den nuvarande takten på
folkmängdsökningen. Därför är det viktigt att ha
en beredskap för att kunna växa bortom 150 000
invånare. Utbyggnadsstrategin tar hänsyn till det då
den innehåller strategiska områden för både bostäder och verksamheter som blir aktuella först då
antalet bostäder som krävs för 150 000 invånare är
uppfyllda.
Jönköpings gynnsamma läge med en positiv
folkmängdsutveckling gör att risken för överproduktion är liten. Det är snarare viktigt att kommunen inte hamnar i ett läge där det råder brist på
bostäder och verksamhetsområden, vilket skulle
kunna bromsa den positiva utvecklingen om det sker
under en längre period. Brist på bostäder kan vara
en begränsande faktor för tillväxt och näringslivets
möjligheter att få arbetskraft med rätt kompetens.
Utbyggnadsstrategin ger förutsättningar för att

kommunen ska kunna utvecklas till att bli en mer
attraktiv plats att bo och leva på. Variationen av
utbyggnadsområden i hela kommunen och en god
framförhållning i planeringen är viktigt för detta.
En tätare stad ger förhoppningsvis också en mer
fungerande stad.

Infrastruktur och kommunikationer
I utbyggnadsstrategin anges att andelen resor som
sker med kollektivtrafik ska öka, vilket är i enlighet
med de svenska miljömålen och Ålborgsåtagandena. Kommunen har åtagit sig att arbeta för att
behovet av privata motorfordon ska minska och att
alternativa färdmedel som är tillgängliga för alla
främjas. En kollektivtrafik med god framkomlighet
för kortare restider nämns genomgående i strategin.
Väl utbyggda möjligheter till kommunikationer
inom ramarna för kommunens mål och åtaganden
är en central del för att utbyggnadsstrategin ska nå
framgång. Ju bättre kollektivtrafiken är i form av
tillgänglighet, kvalitet, turtäthet, punktlighet och
kostnad desto större möjligheter att locka medborgare till att åka kollektivt. Det här gäller inte bara
inom Jönköpings kommungränser. Inpendlingen till
resecentrum måste kunna ske med goda möjligheter
till fortsatt resande med stadstrafiken utan långa
väntetider. För bilister som reser till kommunen
behöver det skapas infartsparkeringar i nära anslutning till stomlinjerna. Inom centralorten behöver
det även finnas trafiksäkra gång- och cykelvägar
för dem som har sin arbetsplats i närheten av sitt
boende.
För att genomföra Utbyggnadsstrategin krävs
stora satsningar från kommunen med både personella och ekonomiska resurser. Personella resurser
i form av satsningar för planering och genomförande av goda kommunikationer. Personella resurser
krävs också i form av satsningar på information och
aktiviteter för att uppnå en attitydförändring och påverka invånarnas sätt att resa. Ekonomiska resurser
i form av bl.a. utveckling av kollektivtrafik samt
om- och tillbyggnad av gång- och cykelvägar för att
öka framkomligheten och säkerheten.
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Det är angeläget att målet om en högre andel resande med kollektivtrafik uppfylls för att långsiktigt
kunna hantera trafiksituationen i stadens centrala
delar. En förtätning av bebyggelsen minskar avståndet mellan bostad och arbete och ökar underlaget
för en tätare kollektivtrafik, vilket måste till för
att det inte ska bildas flaskhalsar av biltrafik. En
förtätad bebyggelse ger också ökade möjligheter för
att gång- och cykelvägar ersätter annan trafik då en
högre andel medborgare arbetar närmare platsen för
boendet. En förutsättning är dock ett nät av fungerande, trafiksäkra och attraktiva gång- och cykelvägar tillsammans med att medborgarna motiveras
till att i ökad utsträckning gå eller cykla. Goda
exempel på arbete för att förbättra gång- och cykelstråken i kommunen finns i underlagsmaterialet till
Stadsbyggnadsvisionen 2.0.1 Bra exempel på redan
pågående aktiviteter för att nå en attitydförändring
hos medborgarna är det tidigare projektet Smart
trafikant som nu är en del av kommunens ordinarie
verksamhet.
En nybyggnation i utkanterna av den centrala
tätorten är nödvändig för att kommunens utbyggnadsbehov ska kunna tillgodoses. Men ju högre
grad av spridd bebyggelse desto större risk för att
underlaget för en kollektivtrafik med täta avgångar
inte räcker till, med följden att färre invånare lockas
till att åka kollektivt. Liksom i en förtätad bebyggelse krävs att planeringen av kollektivtrafiken är
en prioriterad fråga. Vid bebyggelse i centralortens
utkanter minskar också möjligheterna att använda
gång- och cykelvägar som ersättning till annan
trafik. Det är därför särskilt viktigt att välja sådana
områden som kan byggas med god tillgång till kollektivtrafik.
I kommunprogrammet för mandatperioden
2007–2010 anges att Jönköpings flygplats ska
fortsätta att utvecklas. Det är därför viktigt att det
inte finns hinder i den fysiska miljön för att detta
ska kunna ske. Utbyggnadsstrategin saknar dock
en djupare beskrivning av flygplatsens påverkan på
och av de tilltänkta planområdena, vilket blir särskilt påtagligt gällande det strategiska utbyggnadsområdet i Kortebo som ligger inom bullerzonen för
flygplatsen. I samrådsyttrandet från Jönköping Airport och Jönköping Airport Fastighet AB framgår

1

att det alternativet bedöms ha stor negativ inverkan
på flygplatsens framtida expansion. Om området
blir aktuellt för exploatering bör planläggningens
konsekvenser för flygplatsens verksamhet och möjlighet till utbyggnad och trafikökning tydliggöras.
För ytkrävande verksamheter, industrier och logistikföretag hänvisar utbyggnadsstrategin främst
till Hedenstorps samt Torsviks industriområden.
Mindre områden för verksamheter finns även
inom de övriga tätorterna i kommunen. Områdena
Hedenstorp och Torsvik ligger väl till för transporter från riksväg 40 och E4 och Torsvik har även
järnvägsförbindelser. Utvecklingen av industriområden sker därmed mestadels i gynnsamma lägen i
förhållande till såväl större trafikleder som järnväg
samtidigt som centralorten och övriga orter i kommunen inte belastas med tunga transporter.
Sammantaget utgör frågan om kommunikationer
en central del för genomförandet av utbyggnadsstrategin. Som tidigare nämnts förutsätter planen en
ökad andel resande med kollektivtrafik, vilket i sin
tur förutsätter att medborgarna motiveras att inte
använda bilen till förmån för alternativa färdmedel.
På sikt är det dock svårt att förutse hur möjligheterna att öka andelen resor med kollektivtrafik
kommer att se ut. I dagsläget är exempelvis miljöhänsyn ett av flera viktiga argument för att lämna
bilen hemma till förmån för kollektivt resande. Hur
miljöargumentet står sig över tid är svårt att sia
om. Beroende på den tekniska utvecklingen kan vi
få uppleva ett scenario där utsläppen från bilar är
försvinnande små och därmed också argumenten att
med hänsyn till miljö lämna bilen hemma. Eftersom
det inte finns några alternativa scenarier i strategin
– där andelen resor med kollektivtrafik inte ökar
i den omfattning som man i nuläget utgår ifrån –
är det svårt att bedöma vad som händer om detta
grundläggande antagande inte infrias.

Befolkning och bostäder
I utbyggnadsstrategin presenteras områden som
har bedömts som tänkbara nybyggnads-, omvandlings- eller förtätningsområden. En utgångspunkt i
planen är att det ska finnas god tillgång på bostäder
i attraktiva lägen med blandade hustyper och upplåtelseformer.

Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan – Bristanalys och åtgärdsförslag, utredning till Stadsbyggnadsvisionen 2.0
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En tätare stad ger förutsättningar för högre resurseffektivitet då exempelvis infrastruktur och annan service får ett bättre underlag. Korta avstånd
underlättar mänsklig samverkan och fungerar därför
stimulerande för ekonomiska aktiviteter. Enligt det
här resonemanget skulle det vara mer motiverat att
förutom förtätning av befintliga bostadsområden,
förnya och omvandla i områden som bidrar till att
staden får en rundare och mer funktionell form.
Utbyggnadsområdena A6 och Södra Munksjön är ur
det här perspektivet bra i och med att det inte skulle
bidra till att staden sträcks ut i någon riktning.
En nyproduktion av bostäder förutsätter oftast
god betalningsförmåga och riktas därför generellt
till resursstarka grupper, oavsett vilken typ av
bostad som byggs. Det är därför svårt att använda
nyproduktion som ett medel för att öka integrationen mellan olika samhällsgrupper i en och samma
stadsdel utan någon form av stöd från samhället. På
ett övergripande plan ökas dock det totala utbudet
av bostäder, vilket indirekt kan underlätta för mer
resurssvaga grupper att komma in på bostadsmarknaden. Planens mål om blandade bostadsområden
och kompletterande förtätningsprojekt kan underlätta för personer att bo kvar i samma område även
när behovet av bostad förändras under olika skeden
av livet.
För en fortsatt befolkningsökning och en fungerande bostadsmarknad är det viktigt med tillgång
till lediga hyresrättslägenheter. Hyresrätt är för
många det första steget in på bostadsmarknaden då
hyresgästen inte behöver binda kapital i bostaden.
Bostadsformen särskiljer sig också på så sätt att den
har en hög servicenivå för hyresgästen då fastighetsägaren ansvarar för en stor del av underhållet.
Hyresrätten ger också en flexibilitet för hyresgästen
som kan flytta in och ut med relativt kort varsel,
vilket exempelvis kan vara till fördel för personer
som flyttar till kommunen. Sammantaget är det
därför viktigt att det hela tiden sker ett tillskott av
hyresrättslägenheter på bostadsmarknaden.
Intresset från exploatörer är generellt sett högre
ju närmare centrum området ligger, vilket kan underlätta för kommunen att styra byggandet. Antingen genom att det byggs en bostadstyp som området
har brist på eller det byggs lokaler för verksamheter
och arbetsplatser i ett bostadsdominerat område. Ju
längre ut från centrum området ligger desto mindre
tenderar intresset från exploatörer att vara. Kommu-

nen kan i viss mån styra byggandet genom de egna
bostadsbolagen eller genom att införskaffa mark,
men byggandet styrs dock i stor utsträckning av
marknadskrafterna. Det är därför en risk att flera av
de utbyggnadsområden som föreslås i kommunens
ytterområden aldrig kommer att realiseras.

Näringsliv och arbetsmarknad
I en av underlagsrapporterna till utbyggnadsstrategin framgår att det förväntade behovet av mark och
lokaler kommer att vara störst inom lagerindustrin
medan det för tillverkningsindustrin kommer att
vara avtagande. För ytkrävande verksamheter hänvisar planen till stora arealer planeringsbar mark på
Hedenstorps och Torsviks industriområden.
Sysselsättningen liksom behovet av mark och
lokaler inom branscher som detaljhandel samt
privat och offentlig tjänst förväntas fortsätta öka.
Utbyggnadsstrategin ser förtätning som ett viktigt
instrument för att skapa utrymme för verksamheter
att hitta lokaler inom stadens centrala delar samtidigt som olika stadsdelar behåller och utvecklar sin
lokala service. Planen föreslår vidare att området
Södra Munksjön ska omvandlas till ett integrerat
område för bostäder, service och arbete.
En viktig förutsättning för fortsatt tillväxt i Jönköping är utvecklingen av kommunens befintliga
näringsliv tillsammans med nya företagsetableringar. Attraktiva stadsmiljöer med ett rikt kultur-, shopping- och nöjesliv är av betydelse för att attrahera
nya invånare, besökare och företag. Näringslivsbranscher av typen detaljhandel samt privata och
offentliga tjänster kan med fördel integreras med
bostäder för att skapa närhet mellan boende och arbetsplats. Servicenivån kan på så sätt upprätthållas
i enskilda stads- och kommundelar samtidigt som
området blir mer livfullt. En förtätning med bostäder, service och bebyggelse väl integrerade är på så
sätt att föredra. Omvandlingsområdet Södra Munksjön är ur denna aspekt ett bra utbyggnadsområde.
Detsamma gäller enstaka förtätningsområden runt
om i kommunen. Utredningsområdet A6 har också
vissa kvaliteter med en närhet till köpcentret A6
och länssjukhuset Ryhov som är två av kommunens
större arbetsplatser. Dock innebär just denna närhet
att möjligheterna till utveckling av servicefunktioner och arbetsplatser inom utredningsområdet
A6 inte är speciellt goda. Det är troligt att området
kommer att utvecklas till ett rent bostadsområde.
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Ur ett näringslivsperspektiv är det viktigt att förändringen mot en ökad andel resande med kollektivtrafik sker med en så liten negativ inverkan som
möjligt. Minskade möjligheter till framkomlighet
med bil måste därför ske parallellt med ökade möjligheter till resande med kollektivtrafik tillsammans
med en vilja och medvetenhet hos medborgarna
att byta transportslag. Som tidigare nämnts är det
viktigt att kommunen satsar resurser på detta samt
att planering och genomförande sker i samverkan
mellan berörda parter.

Regionens tillväxt
Att förstärka Jönköpings förmåga att utveckla och
utnyttja de befintliga resurserna är viktiga för kommunens tillväxt. Viktigt är också att integrationen
med omgivande landsdelar ökar för att locka nya
invånare, kunskaper och verksamheter. Som en
grund för arbetet med att öka attraktionskraften och
sysselsättningen samt öka mångfalden av boendemiljöer bedöms utbyggnadsstrategin bidra positivt.
För verksamheters lokalisering är tillgången
på kompetent arbetskraft en viktig förutsättning.
Flexibiliteten när det gäller att resa mellan bostad
och arbete handlar till stor del om restid från dörr
till dörr. Ur ett regionalt perspektiv gäller det här
möjligheten att ha ett arbete i staden och en bostad
utanför kommunens gränser liksom vice versa. För
att öka möjligheterna till pendling med kollektivtrafik krävs att den är välplanerad och att den på ett
effektivt sätt knyter samman interregionalt resande
med stadstrafiken. Allt för att restiderna ska minska
och regionen på så sätt kan förstoras. Tillkomsten
av Götalandsbanan skulle bidra positivt ur det här
perspektivet då möjligheterna till pendling över
större avstånd ökar. Ett eventuellt stationsläge för
Götalandsbanan vid Södra Munksjön är idealiskt
för det angränsande omvandlingsområdet, men
också utredningsområdet A6 skulle ha en relativ
närhet till stationen.
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Investeringar
De ekonomiska konsekvenserna av de förändringar
som diskuteras i utbyggnadsstrategin styrs av en
mängd faktorer och är därför svåra att förutse.
Kostnader för exempelvis investeringar i kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt resurser till detaljplanearbete är svåra att bedöma på en översiktlig
nivå. Därtill kommer att beslut om flera av faktorerna fattas på andra arenor än den kommunala, såsom
infrastrukturella satsningar, högskoleutbyggnad
samt migrationspolitik. Detta gör att den ekonomiska konsekvensbeskrivningen som här följer förs
i form av ett allmänt resonemang om helheten.

Utbyggnadsområden
I utbyggnadsstrategin ingår olika typer av områden:
omvandlingsområden, förtätningsområden och
nya exploateringsområden för bostäder respektive
verksamheter.

Förtätningsområden
Huvuddelen av förtätningsområdena ligger inom
centrala delar i kommunens tätorter. Berörd mark
kan ägas av privata fastighetsägare, men ägs även
ofta av kommunen. Ytorna utgörs av olika typer av
mellanområden som t.ex. grönytor, parkeringsytor
eller mark som varit svår att nyttja tidigare eller
som nyttjas väldigt lite. Den här typen av områden
kan ändå ofta ge en förhållandevis god ekonomi om
byggrätten som tillskapas blir tillräckligt stor. En
utbyggnad inom dessa områden kan också komma i
konflikt med pågående markanvändning vilket kan
medföra extra kostnader som t.ex. flytt av befintliga
anläggningar, problem med tidsfördröjningar eller
nedlagda projekt på grund av överklagade detaljplaner. Detta gör att kostnaderna kan skilja en hel del
mellan olika områden beroende av förutsättningarna i det enskilda fallet. En bra förutsättning för
förtätning är att befintlig infrastruktur kan utnyttjas.

här typen av områden ofta ett blandat markägande
och olika kategorier av fastighetsägare och nyttjare.
För att kunna genomföra utbyggnader kan olika
åtgärder krävas såsom marklösen, sanering, rivning
av byggnader eller att befintliga verksamheter flyttas. För att klara genomförandet krävs samverkan
och fördelning av kostnaderna på olika finansiärer.
Successiv omvandling förutsätts komma till stånd
allteftersom incitamenten finns. Det blir möjligt
när värdet som skapas genom exploatering överstiger värdet av pågående markanvändning. En bra
förutsättning för omvandling finns när befintlig
infrastruktur kan utnyttjas genom enklare kompletterande åtgärder.

Nya exploateringsområden
Nya exploateringsområden är områden som tas
fram inom mark som tidigare inte varit bebyggd.
Kostnaderna för att bygga ut dessa är normalt högre
än för förtätningsområden eftersom nybyggnadsområden behöver få en helt ny infrastruktur.
Avgörande för ekonomin är den allmänna kostnadsnivån vid utbyggnaden av området, hur effektivt området utnyttjas, vilka byggrätter som skapas
och hur snabbt tomterna kan säljas. Värdena på
byggrätterna beror i sin tur på områdets attraktivitet
och läge. Utbyggnad av dessa områden finansieras
via exploateringsverksamheten och för att den ska
gå runt krävs att vissa områden går med överskott
för att väga upp att vissa områden går med underskott. Totalt förutsätts kostnader och intäkter balansera varandra. Intäkter kan vara tomtförsäljningar,
exploateringsavgifter från privata byggherrar
alternativt statsbidrag. Därutöver kan skattemedel
behöva skjutas till för att finansiera anläggningar
eller delar av anläggningar som byggs ut samtidigt
som exploateringsområdena och som utöver nyttan för exploateringsområdet även bedöms ha en
allmän nytta för kommuninvånarna. Det kan t.ex.
gälla en ny trafikled eller en cirkulationsplats.

Omvandlingsområden
Kommunens två stora framtida omvandlingsområden
enligt förslaget är Stadsbyggnadsvision 2.0 och A6området. Det sistnämnda ägs av kommunen men en
stor del nyttjas idag som golfbana. Annars har den

Verksamhetsområden
I Jönköpings kommun är det vanligast att verksamhetsområden byggs ut av kommunen och att kommunen sedan säljer tomtmarken till intressenter.
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Intäkterna från försäljningar ska bära kostnaderna
för utbyggnaden av respektive område.
I och med att infrastrukturen oftast byggs ut först
så får kommunen normalt även räntekostnader för
dessa områden. Hur stora dessa blir beror på hur
snabbt tomtförsäljningar realiseras. Kommunens
stora verksamhetsområden förutom omvandlingsområdet Södra Munksjön är Hedenstorp och
Torsvik och inom Torsvik är det största delområdet
Stigamo. Dessutom planeras mindre kompletterande områden för verksamheter i och intill flera av
kommunens tätorter.

Ekonomiska förutsättningar för
genomförande
Markägande och markförvärv
Utbyggnadsstrategin ska ge kommunen en långsiktig handlingsberedskap och samtidigt ska den vara
ett viktigt underlag för att förbereda en god markberedskap.
Marken inom utbyggnadsområden kan vara
kommunägd alternativt privatägd. Därmed kommer både kommunen och privata aktörer att vara
involverade i genomförandet av strategin. Nybyggnadsområden ligger ofta inom kommunägd mark,
förtätningsområden kan vara både kommunägda
respektive privatägda, medan marken inom omvandlingsområden i högre grad brukar vara privatägd och ha en mer splittrad ägobild.
Kommunens möjligheter att styra utbyggnader
är störst när kommunen äger mark. Kommunen
har då t.ex. möjlighet att lägga in villkor i samband
med markanvisningar och styra sådant som upplåtelseform, miljö, energianvändning, gestaltning,
tillgänglighet m.m.
Inom expansiva områden är naturligtvis även
byggherrar intresserade av att köpa mark. Dessa
konkurrerar då med kommunens intresse och detta
medför även att priserna drivs upp.
Kostnader för markinköp varierar efter läge och
markens belastningar som t.ex. krav på sanering,
arkeologiska undersökningar eller andra åtgärder
som behöver utföras innan marken kan användas
för byggnation. I första hand försöker kommunen
få tillgång till mark genom frivilliga förvärv. Om
detta inte lyckas och markförvärvet bedöms som
väsentligt kan tvångsinlösen bli aktuell t.ex. genom
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expropriation. En annan möjlighet är att samarbeta
med privata fastighetsägare/byggherrar och träffa
exploateringsavtal för att reglera marköverlåtelser,
ersättningar och genomförandefrågor.
Mark och byggnader som ägs av kommunen kan
i avvaktan på byggnation ha upplåtits med nyttjanderätt till företag, föreningar eller privatpersoner.
Innan marken kan användas för byggnation måste
avtalet om nyttjandet sägas upp och eventuella ersättningar regleras. Exempel på detta är utredningsområdet A6 som ligger inom mark som kommunen
arrenderar ut för golfändamål och nybyggnadsområden som ligger inom utarrenderad åkermark.

Allmän platsmark och allmänna
anläggningar
Inom områden som klassas som allmän platsmark
har kommunen ansvaret för att planerade anläggningar utförs medan finansieringen kan ske på olika
sätt. Huvudprincipen är att anläggningar i första hand
ska betalas av dem som har nytta av respektive
anläggning som t.ex. byggherrar/exploatörer eller
privata fastighetsägare. Anläggningar som bedöms
vara till allmän nytta för samtliga invånare i kommunen betalas med skattemedel.
Ett genomförande av utbyggnadsstrategin kräver
investeringar i anläggningar inom allmän platsmark
såsom gator, gång- och cykelvägar, belysning, parker, kajstråk, idrottsanläggningar m.m. allteftersom
olika områden byggs ut. De mest omfattande investeringarna som medför högre kostnader jämfört
med idag är satsningar som behöver göras inom den
centrala staden. Standarden för dessa anläggningar
förutsätts bli förhållandevis hög och det gäller t.ex.
gator som ska klara en utökad kollektivtrafik, helt
nya parkområden, ev. ny bro över Munksjön samt
kajstråk runt Munksjön. I samband med utbyggnad
inom befintliga områden kan dessutom tillkomma
höga kostnader för flyttning av befintliga anläggningar t.ex. större ledningar.
I samband med att kommunen växer förutsätts
naturligtvis också att kommunen bygger skolor, förskolor och äldreboenden i takt med behoven, men
utbyggnadsstrategin medför troligen inga större
förändringar kostnadsmässigt jämfört med idag.
Utöver anläggningskostnaderna tillkommer
driftskostnader för nya anläggningar, t.ex. kommer en ökad bredd och standard på huvudgator och
tillkommande nya parker i centrala lägen att kräva
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en förhållandevis intensiv skötsel och medför därför
ökade driftskostnader för kommunen.

Kvartersmark
Inom kvartersmark förutsätts att respektive exploatör/byggherre svarar för kostnader och även
får motsvarande intäkter vid försäljning av småhus
eller lägenheter alternativt genom hyresintäkter.

väg till Gränna. Även investeringar i trafikplatser
kan behöva göras i samband med att större områden
byggs ut. Ansvaret och finansiering för utbyggnader
av väglänkar och trafikplatser kan ligga både hos
Trafikverket respektive kommunen.
Om Götalandsbanan/Europabanan genomförs
kommer den lokala infrastrukturen och stationsområdet att kräva väldigt stora kommunala investeringar och resurser.

Tekniska anläggningar

Utbyggnadstakt

Utöver anläggningar som nämns under allmän platsmark så medför utbyggnadsstrategin behov av att
bygga ut nya ledningar för vatten, avlopp, dagvatten,
el, opto och fjärrvärme/fjärrkyla och till dessa tillhörande anläggningar. Kostnaderna för dessa finansieras normalt via motsvarande taxor och avgifter.
När det gäller flyttning av befintliga tekniska anläggningar, som framförallt kan behöva göras inom
omvandlingsområden, förutsätts att de aktörer som
har nytta av flytten betalar.

• Simsholmens reningsverk kommer att behöva
byggas om för att kunna ligga kvar inom området för stadsbyggnadsvision 2.0.

För de flesta exploateringar gäller att det blir stora
kostnader initialt innan intäkterna kan tillgodogöras. Utredningsarbeten och planläggning ska
genomföras, projektering och utbyggnad av infrastruktur ska färdigställas innan intäkterna kommer
genom försäljning eller ersättningar. När det gäller
bostäder så styrs påbörjande och utbyggnadstider i
första hand av projektplanen i kommunens bostadsförsörjningsprogram medan verksamhetsområden
styrs av bedömningar av efterfrågan. I samband
med varje utbyggnad ska påbörjas är det viktigt
att avväga tider och omfattning för att minimera
risktagandet för kommunen, men samtidigt måste
försök till en så god anpassning till efterfrågan som
möjligt göras.

• Enligt räddningstjänsten finns behov av en ny
brandstation inom den västra delen av kommunen.

Finansiering av investeringar

Kända investeringsbehov av större omfattning är:

• En stor investering på sikt är byggandet av en
permanent kombiterminal med järnvägsanslutning till Torsvik.

Kommunikationer
En tätare stad med ökad andel kollektivtrafik kräver
stora investeringar. Om intentionerna i utbyggnadsstrategin med avseende på kollektivtrafiken ska genomföras krävs stora satsningar från både kommunen och länstrafiken. Kollektivtrafik behöver finnas
tillgänglig från början när olika områden byggs ut
för att ge invånarna den möjligheten.
För att få kortare restid till bostadsområden
utmed Tabergsbanan måste den byggas om till lätt
spårvägssystem. Detta kan ske först om järnvägssträckningen Torsvik-Tenhult byggs ut.
Nya större väglänkar som ligger med i utbyggnadsstrategin och därmed kan bli aktuella att bygga
ut är Djupadalsleden, trafikled för A6, förbifart Mariebo, förbifart Tenhult och Barnarp samt ny infarts-

Finansiering kan ske på olika sätt. Kommunen kan
få intäkter genom markförsäljning, exploateringsersättningar, statsbidrag, från skattemedel eller genom
betalning av taxor och avgifter. Intäkterna kommer
huvudsakligen från tomtköpare, byggherrar/exploatörer och privata fastighetsägare.

Sammanfattning
Investeringar för kollektivtrafiken och gång- och
cykelvägnätet är nyckeln till utbyggnadsstrategin
och måste göras tidigt i varje utbyggnadsskede.
Även i övrigt är det viktigt att tidigt klara ut hur
stora investeringar ska finansieras. För många
av områdena bör finansieringen inte vara några
problem, men om kommunen vill få inflytande och
medverkan när det gäller finansiering av utbyggnader så är det en stor fördel om kommunen äger
mark inom de områden som ska byggas ut. Det gäller framförallt inom de centrala delarna av
Jönköping.
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Jönköpings kommun
Socialförvaltningen

Sociala konsekvenser

Arbetsgrupp:
Socialförvaltningen genom Annelie Wiik i
samarbete med stadsbyggnadskontoret.
Foton: Smålandsbilder
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Kommunens sociala förutsättningar
Det goda sociala livet
Människors levnadsvillkor syns i den sociala hållbarheten och utgångspunkten är att demokratin och
tilliten till samhället är avgörande för social hållbar
utveckling. Det goda sociala livet kan innebära
trygghet och säkerhet, jämlikhet och integration,
möjlighet till försörjning, en god boendemiljö,
god tillgång till service, en meningsfull fritid, bra
kommunikationer och samhörighet. Den sociala
konsekvensbedömningen försöker bedöma vilken
påverkan planförslaget har på det sociala livet i
staden och kommunen. Många sociala faktorer går
inte att påverka med fysisk planering då människors
välmående och sociala sammanhang mest påverkas
av andra faktorer.
Statens Folkhälsoinstitut1 uppmärksammar elva
mål som har mycket stor inverkan på den svenska
folkhälsan. De syftar till att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen och särskilt angeläget är att förbättra hälsan
för de människor som är mest utsatta för ohälsa.
Gemensamt för dessa mål är att de baseras på de
faktorer som påverkar folkhälsan, det vill säga
levnadsvanor, miljöer, livsvillkor och produkter.
För att folkhälsoarbetet ska vara framgångsrikt
krävs aktiva insatser från flera samhällssektorer,
däribland kommun och landsting. Målsättningarna
som är uppsatta för utbyggnadsstrategin kan i vissa
avseende bidra till att stärka några av folkhälsomålen, bl.a. genom ett ökat inflytande och delaktighet
inom planeringsprocessen, ökad social trygghet i
den fysiska miljön, ökad fysisk aktivitet och goda
uppväxtmiljöer.
Jönköpings kommuns fortsatta tillväxt ska ske
på ett hållbart sätt, det vill säga socialt, ekologiskt
och ekonomiskt. Dessa tre aspekter hänger samman, därför går det inte att enbart satsa på en av
dimensionerna om kommunen vill skapa ett håll-

bart samhälle. Den sociala dimensionen av hållbar
utveckling berör jönköpingsbornas levnadsvillkor
idag och inom en framtida period av 40 år, då vi
förväntas växa till minst 150 000 invånare. Levnadsvillkoren påverkas av den fysiska planeringen
i form av detaljplaner, översiktsplaner och som här
den föreslagna utbyggnadsstrategin. Oftast får dock
de sociala aspekterna inte sitt genomslag förrän senare i planeringsprocessen d.v.s. i vald gestaltning
och i drift- och genomförandeskeden.

Bostadsbehov och en god
boendemiljö
Grundläggande för en social hållbarhet är att invånarnas bostadsbehov ska kunna tillgodoses. Jönköpingsborna ska kunna erbjudas en variation av
olika upplåtelseformer och till olika kostnader. Det
innebär bl.a. att hyresrätterna inte får bli alltför dyra
så att alla människor har en rimlig valmöjlighet.
Frågan om kostnader för hyror är därför central.
Utbyggnadsstrategin ger möjlighet till byggnation inom den centrala tätorten och i övriga orter.
Beroende på de utpekade fötätnings-, omvandlings- och nybyggnadsområdenas lokalisering kan
olika typer av boendeformer komma att byggas och
möjligheten att skapa en blandstad ryms således
inom strategin. Det är dock svårt att skapa en blandstad där alla människor är integrerade i praktiken.
Trots en medvetenhet om vikten av integration visar
aktuell forskning2 på en ökad segregering i svenska
storstäder. Hedin menar att inkomsterna är avgörande för vilken stadsdel man bosätter sig i. Hedin
använder begreppet gentrifiering, vilket beskriver
hur ett område höjer sin sociala status genom att det
flyttar in människor med högre inkomster. Husen
renoveras, priserna höjs och de ursprungliga invånarna kan inte bo kvar. Motsatsen till gentrifiering

Statens Folkhälsoinstitut (2008) skriver att de elva folkhälsomålen är: (1) delaktighet och inflytande, (2) ekonomisk och social
trygghet, (3) trygga och goda uppväxtvillkor, (4) ökad hälsa i arbetslivet, (5) sunda och säkra miljöer och produkter, (6) en mer
hälsofrämjande hälso- och sjukvård, (7) gott skydd mot smittspridning, (8) trygg och säker sexualitet och god reproduktiv hälsa,
(9) ökad fysisk aktivitet, (10) goda matvanor och säkra livsmedel samt (11) minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt
från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.
2
Hedin, K.(2010). Gentrifiering, socialgeografisk polarisering och bostadspolitiskt skifte, Lund, Lund universitet.
1
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inom stadsforskningen är filtrering och innebär att
områden förslummas när andelen låginkomsttagare
blir fler inom ett område. Allmännyttan skall därför
ses som ett angeläget komplement till de privata
aktörerna på bostadsmarknaden för att till viss del
kunna styra byggnationen av lägenheter och val av
plats för byggnation.
Människor har olika behov och önskemål när
det gäller sitt boende, vilket grundar sig på ålder,
familjeförhållanden, särskilda behov, ekonomi m.m.
En del vill t.ex. ha möjligheten att välja att flytta ut
på landet istället för att bo i staden, andra föredrar
att bo trångt, enkelt och billigt. Därför är det viktigt
att det finns en valfrihet för att möjliggöra en god
boendemiljö för olika grupper av människor. Utbyggnadsstrategin trycker på behovet av olika typer
av bostäder, men för att bli verklighet måste det
styras och följas upp i bl.a. kommande planläggning. Barnfamiljer är t.ex. en grupp som till ganska
stor del önskar bo i småhus, enligt tidigare boendeundersökningar som gjorts i kommunen.
Ungdomars behov av boende behöver mötas
med förmånliga mindre lägenheter och i redan befintliga bostäder. Detta regleras dock av till vilken
grad flyttkedjan fungerar, det vill säga att rörlighet
finns på bostadsmarknaden. Finns det inte olika
lediga boendeformer att tillgå minskar rörligheten
och det blir i stort sett omöjligt för en ung person
att flytta ut från föräldrahemmet och komma in på
bostadsmarknaden.
Det har visat sig vara svårt att uppnå en valfrihet när det gäller boendet för målgruppen funktionsnedsatta. Gruppen har en mycket begränsad
ekonomi och möjligheten att köpa en bostadsrätt
är mycket begränsad. Hyresrätter är därför den
boendeform som oftast efterfrågas. En social konsekvens kan således bli att funktionsnedsatta inte
kan välja bostad i lika hög grad som andra människor. Utbyggnadsstrategins målsättning att skapa
blandstad och bygga bostäder inom alla kommun-/
stadsdelar bidrar till en ökad variation av bostadstyper inom varje stads- och kommundel, att rörligheten på bostadsmarknaden ökar och att det finns
en större möjlighet att äldre och billigare lägenheter
blir lediga.

3
4

Gruppen personer med missbruksproblem behöver
extra stöd för att finna ett lämpligt boende. Kommunen gör därför riktade satsningar för personer
med missbruksproblematik. Dessa personer har ibland ett behov av ett mer avskilt boende. Förtätning
förutsätter att man kan leva som andra och tillsammans med andra, vilket inte alltid är aktuellt för en
person med missbruksproblem. Därför är det viktigt
att resurser satsas på alla stadsdelar och kommundelar med möjligheter till passande bostäder för
olika behov.
För äldre människor uttrycker den politiska
viljan en valfrihet i olika boendeformer och att fler
äldreboende skall byggas för framtiden. Den demografiska utvecklingen visar att vi blir fler äldre,
lever längre samt att vi antagligen kommer att vara
sjukare de sista åren av livet. Ett större antal äldre
medför att antal personer med demensdiagnoser
troligtvis kommer att öka i framtiden, vilket ställer
ökade krav på planeringen av boenden 3.
Äldre personer har vid strategiska undersökningar på regional nivå efterfrågat ett större serviceutbud, närhet till kommunikationer och tillgång
till natur. Att kunna bo med andra åldersgrupper var
också viktigt4 . Egenansvaret och en aktiv planering
från den äldre tillsammans med kommunen gör det
möjligt att bo hela livet i eget boende om man så
önskar. Mellanformer såsom seniorboenden och
trygghetsboenden innan en flytt till äldreboende
sker är också ett sätt att kunna bo i de utbyggnadsområden som planeras. Det är klokt att räkna med
att dessa mellanformer av boende innan ett äldreboende blir aktuellt kommer att behövas i Jönköpings
kommun. Utbyggnadsstrategin ger förutsättningar
för att dessa boenden ska kunna byggas inom både
förtätnings/omvandlingsområden och nybyggnadsområden vilket innebär att integrationen främjas
och en blandstad med chans till sociala möten skapas. Boendemiljön skall göras tillgänglig för alla,
både barn, äldre och funktionsnedsatta personer
vilket måste bevakas vid kommande mer detaljerad
planläggning.
Förslag till utbyggnadsstrategi innebär olika
utbyggnadsmöjligheter inom kommunen. Det
handlar dels om nybyggnation, dels om omvandling
och förtätning. Förslaget innebär att det offent-

Dagens medicin.se/nyheter/2010/09/21/allt fler svenskar dementa/index.xml Professor Anders Wimo, Umeå universitet.
Hur bygger vi staden? Boverkets plan- och byggdagar sept. 2007. Föreläsningsserie i Göteborg 2007.
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liga utbudet såsom förskolor, skolor men även det
kommersiella utbudet kommer att behöva utökas.
Att byggnation föreslås inom hela kommunen är
positivt då olika kommun-/stadsdelar får tillgång till
kompletterande bostäder och med det möjligheter
att utvecklas.
Möjlighet till försörjning
Utbyggnadsstrategin ger en möjlighet för byggnation av fastigheter och lokaler som kan användas till
arbetsplatser och verksamheter. Genom att bygga
fler bostäder i befintliga stads- och kommundelar
ökar underlaget för service och möjligheten ökar
för verksamheter att finnas kvar i området. Det kan
bli en positiv förstärkning av att bo och arbeta på
samma plats, vilket minskar behovet av resande och
frigör tid som kan användas till annat.
Arbetsmarknadens utveckling mot en flexiblare
arbetsmarknad (kortare anställningar, projekt,
bemanningsföretag, arbetsbeting, distansarbete och
arbete via nätet) kommer troligen också att påverka
sociala mönster. Benägenheten att pendla ut och in
från kommunen till jobben anas redan nu5. Utbyggnadsstrategin bygger på att nya bostäder och arbetsplatser ska få goda kommunikationsmöjligheter,
vilket gynnar en alltmer flexibel arbetsmarknad.
Jönköping behöver antagligen ytterligare etablering av tjänsteproducerande företag jämsides med
tillverkningsindustrin för att stå sig väl i konkurrensen i framtiden. Tjänsteproducerande företag behöver inte stora ytor utan vissa företag kan mycket väl
rymmas inom befintliga eller nya lokaler i bebyggelsemiljön. Nya arbeten inom t.ex. upplevelseindustrin kan förväntas ge nya sociala livsmönster,
arbetstagarna inom den branschen är lediga när
andra arbetar och vice versa vilket kan medföra att
det finns människor i rörelse även dagtid i renodlade bostadsområden och det egna bostadsområdet
kan då få en funktion som mötesplats.
Service och kommunikationer
En mer tätbebyggd stad skapar förutsättningar för
ett bättre serviceutbud och ger större möjligheter att
behålla stadsdelscentrum vilket gynnar särskilt de
äldre, funktionshindrade och andra svagare grupper i samhället. För att få vardagen att fungera är
5
6

närhet till kommersiellt och kommunalt serviceutbud mycket viktigt för alla kommunens invånare.
Särskilt viktigt är detta för att tillgodose äldre och
funktionsnedsatta personers behov. Även närheten
mellan arbetsplatsen och serviceutbudet är viktigt.
Affärer med utbud av dagligvaror förutsätts bli sociala mötesplatser. Genom att föreslå olika utbyggnadsmöjligheter kan strategin bidra till att skapa
en mer blandad stad där avstånden mellan olika
aktiviteter kan minskas.
Att på ett enkelt och lättlillgängligt sätt kunna
dra nytta av ett gott utbud av service, sysselsättning
och fritidsaktiviteter, förutsätter goda kommunikationer. Utbyggnadsstrategin har i sina intentioner
klart satsat på de allmänna kommunikationerna och
att staden skall erbjuda cykel- och promenadstråk,
vilket kan befrämja fler sociala möten och på sikt
även en bättre folkhälsa. Staden bjuder på möjligheter att resa kollektivt och kommunikationen
utgör ett nätverk för att människor från olika delar
i staden kan mötas. Vikten av tillgänglighet för
funktionsnedsatta personer och äldre i de planerade
kommunikationsstråken kan inte nog understrykas.
Fritid och rekreation
Hur samhället planerar för ett meningsfullt fritidsutbud har stor betydelse för kommunens invånare
men särskilt stor betydelse för utsatta grupper i
samhället. De resursstarka grupperna söker upp och
har ofta en egen förmåga att skapa sig fritidsaktiviteter utan att det offentliga träder in. Kommunen får
dock förmedla utbudet i många fall. Vid planering
av utbyggnadsområden bör man därför kalkylera
med behov av lokaler i ett tidigt skede. Det ger
samordningsvinster och långsiktigt bättre förutsättningar för att utbyggnadsområdet ska kunna ha ett
utbud av olika fritidssysselsättningar och därmed
främja den sociala hållbarheten. Det civila samhället med möjligheter till frivilligt engagemang
har också genomslag inom vår fria tid. Det finns
framtidsstudier som ger en fingervisning om att vår
fria tid kommer att öka i framtiden.6 Rekreation
med hjälp av grönska, spontanytor, lek- och idrottsplatser skall underlättas i utbyggnadsstrategin och
efterföljande planering med stöd av folkhälsoskäl
och behov av framtida fritidssysselsättningar.

Parmant, A.(2008). Generation X, Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré, Malmö.Liber.
Andersson, Å. (1997). Framtidens liv och arbete, Borås, Centraltryckeriet.
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Trygghet och säkerhet
En medveten stadsplanering kan vid nybyggnation och förtätning/omvandling skapa miljöer som
upplevs trygga och säkra att vistas i. Det kan t.ex.
handla om att blanda verksamheter/ arbetsplatser
med olika boendeformer för att på så vis skapa liv i
området under i stort sett hela dygnet.6. I tillväxtregioner eller i större städer finns dock en tendens att
den sociala kontrollen minskar då antalet offentliga
miljöer, bostäder och arbetsplatser blir fler. Det går
inte att vara uppmärksam på alla människor. Detta
kan vara en trygghet för vissa personer som söker
en miljö där man kan få leva på ett avvikande sätt,
där det finns en större tolerans för människor som
har ett starkare behov av att på ett eget sätt forma
sina levnadsvillkor. För andra personer kan denna
anonymitet istället upplevas som otrygg, där trygghet för dem kan handla om att vara sedd och att
känna kontroll över situationen.
Otrygghet handlar om att inte våga röra sig i en
viss miljö. En del av dessa otrygga miljöer i den
fysiska miljön kan undvikas med en god planering.
En upplevd trygghet kan åstadkommas bl.a. genom
rätt och genomtänkt belysning på gator, parker och
torg. De grönområden som planeras bör anläggas
så att människor vågar vara i och passera dem. Men
upplevd trygghet är inte synonymt med verklig
trygghet. Våld förekommer mest i hemmen. Övrigt
våld, rån och överfall sker ofta ute på gator och
torg, där många människor samlas. Tillgång till
alkohol och för stor konsumtion kan vara stimuli
för våldsamt beteende, vilket redan idag visar sig
utanför kvälls- och nattöppna restauranger.
Bostäder inom planerade områden bör ha nära
till förskolor, skolor och lokaler för fritidsutövande.
Korta avstånd ger en överblick och en ökad trygghet inom det egna bostadsområdet/stadsdelen.
Satsningar på cykel- och gångvägar kan befrämja
folkhälsan men kräver ett fortsatt och utbyggt
trafiksäkerhetsarbete. Dålig säkerhet som felaktig
markbeläggning eller felaktig dimensionering av
gator och vägar får inte minska det individuella
handlingsutrymmet och viljan att cykla och gå.
Detta gäller för alla åldersgrupper i Jönköpings
kommun.

7

Jämlikhet och integration
Utbyggnadsstrategins målsättning är att förtäta i
den centrala tätorten och i övriga orter, vilket ibland
kommer att vara till nackdel för sociala och estetiska värden. Strategin möjliggör geografisk närhet
mellan människor, bra handelsutbud för flera, en
förhoppning om minskat bilberoende, möjlighet till
cykel- och gångvägar samt att kollektivtrafiken kan
planeras på ett mer heltäckande sätt. Det finns ändå
skäl att tro att vissa områden kommer att utarmas,
minska ytterligare i status och prioriteras ned av
näringslivet, kommunen och invånarna i Jönköping. En del områden har lägre status än andra för
jönköpingsbon, vilket framgår av marknadsundersökningen som gjordes för tekniska kontorets
räkning under 2010.7 Det är viktigt att kommunen
är medveten om statusskillnaderna mellan olika
områden för att ha en beredskap för att vidta behövliga åtgärder för att motverka segregation i samhället. Till viss del kan en sådan negativ utveckling
motverkas med åtgärder i den fysiska planeringen
som t.ex. med kompletterande ny bebyggelse eller riktade mervärden som t.ex. anläggningar för
fritidsaktiviteter.
För att mildra de negativa sociala konsekvenserna är det av betydelse att det offentliga utbudet
av förebyggande åtgärder kvarstår såsom fritidsgårdar och ungdomsgårdar inom befintliga bostadsområden. Det nya Jönköping kan annars förväntas
drabba de barn och ungdomar som är mest utsatta
och i behov av förebyggande arbete för att minska
sociala problem.
Privatägda butiker och affärer etablerar sig i ett
område om det finns ett tillräckligt befolkningsunderlag/kundunderlag. Samma grundförutsättningar gäller för alltfler offentliga verksamheter
som privatiseras vilket kan skapa orättvisa mellan
olika områden. Utbyggnadsstrategin vill stödja att
vardagliga inköp såsom dagligvaror finns där man
bor och att även annan service finns att tillgå. Det
är speciellt betydelsefullt för barn och äldre samt
personer med funktionsnedsättningar för att skapa
en mer jämställd stad. Handelsplatser och butiker
utgör mötesplatser mellan människor vilket bejakar
det sociala livet.

Blomqvist, L. (2010). Marknadsundersökning Framtidens boende, Jönköpings kommun, Jönköping, Skill.
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Utbyggnadsstrategin kommer inte helt att kunna befrämja integration i staden. De ekonomiska incitamenten kan spela en alltför stor roll, hyrorna blir för
dyra vid nybyggnation. Höga hyror kan innebära
att vissa av kommunens ekonomiskt resurssvaga
invånare föredrar mindre lägenheter, vilket i sin tur
kan öka trångboddheten för denna grupp.
Var framtida invandrare i Jönköping kommer att
bosätta sig är svårt att spekulera om. Någonstans
skall boendet finnas och varför inte i de nya utbyggnadsområdena i Jönköping för att öka integrationen.
Flyktingar som flyr av miljöskäl kan vara en presumtiv grupp som skall beredas plats i landet under
kommande 40 års period.
En stad som växer förväntas ge ökad ekonomisk bärkraft till kommunen. Flera av Sveriges
större städer som växer uppvisar tendenser på att
de sociala problemen ökar. Därför finns det skäl att
tro att en tillväxt även i Jönköping kommer att öka
de sociala problemen. Det kan handla om hemlöshet8, fattigdom, segregation och missbruk. En
växande stad kan då bli hemvist för personer med
individuella problem och ett uttryck för samhällets
eller stadens strukturella problem. För att förhindra
denna utveckling behöver staden och nationen göra
riktade satsningar. Dessa satsningar är dock inget
som kan styras i utbyggnadsstrategin.
Utbyggnadsstrategin ger däremot förutsättningar
för goda sociala utvecklingsmöjligheter och det
är viktigt att dessa tas tillvara i fortsatt planering.
Utöver detta kommer det även att krävas insatser
från andra samhällssektorer som inte styrs av den
fysiska planeringen. Det är ett ansvar som ligger
hos både den kommunala verksamheten och andra
aktörer i samhället.

Socialstyrelsens (2005)definitioner på hemlöshet (1), en
person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller
lever som uteliggare (2) person intagen på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende och planeras skrivas
ut inom tre månader och har ingen bostad ordnad (3) person
intagen som enligt 2 men planeras inte att skrivas ut inom tre
månader och har ingen bostad ordnad vid framtida utflyttning,
(4) person som tillfälligt och utan kontrakt bor hos kompisar,
bekanta, familj, släktingar eller har ett kortare kontrakt än tre
månader inneboende eller andrahandskontrakt och har på grund
av denna situation sökt hjälp hos eller varit i kontakt med
sociala myndigheter.

8
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