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Jönköping ligger i den norra delen av småland vid Vätterns sydligaste spets och är huvudort 
för län och landsting. Staden har efter ca hundra år av industriprägel återfått något 
av sin funktion från förr och på nytt blivit ett administrativt och kommersiellt centrum.6 

Kommunikationerna i Jönköping är bra, med närhet till flyg, tåg, buss eller bil. Staden är ett 
viktigt kommunikationscentrum och har även utvecklats till ett logistikcentrum för Norden. 
Jönköping har också en högskola och staden är arrangör till många större mässor. Kommunen 
hade år 2001/2002, 117 936 invånare och i tätorten 51 902 invånare.7 

Runt om Jönköping finns det gott om vatten. Det finns tre sjöar, med Vättern som den största, 
vilka alla ligger i direkt anslutning till centrumkärnan. Läget mellan sjöarna har inverkat på 
stadens klimat, på dess förbindelser med omvärlden och inre kommunikationsleder. Det har 
också varit styrande för bebyggelsens lokalisering, både vid dess ursprungliga anläggande och 
i dess expansionsfaser. Jönköpings kommun har nu som mål att utnyttja dessa möjligheter som 
sjöarna ger, på ett helt annat sätt än vad som görs idag.2

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

K1

2 -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002
6 Jönköping 700 år, 1984
7 http://www.jonkoping.se. 6 januari, 2003
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Tidigare ställningstagande

Trafiksystemet
De unika kvaliteterna i Jönköping med närheten till vattnet 
skulle kunna tas till vara på ett helt annat sätt än vad de gör 
idag. En förändrad trafiksituation i centrum skulle lyfta 
fram de kvaliteter som finns runt Munksjön och samtidigt 
göra stadskärnan mer attraktiv. En broförbindelse är en 
förutsättning för att trafiksituationen ska kunna förändras, 
men ändå ge en god tillgänglighet för biltrafiken. Idag går 
en fyrfilig led, Munksjöleden, genom Jönköping längs 
med den norra delen av Munksjön. Mellan östra centrum 
och Munksjön finns stora parkeringsytor som tillsammans 
rymmer 583 parkeringsplatser. Jönköpings kommun har 
nu en vision om att bygga om vägsystemet och på så 
vis få tillgång till attraktiv mark som kan användas till 
bostads- och verksamhetsområden.2

Idag leds trafiken i centrum på två gator i väst-östlig 
riktning, Norra Strandgatan och Södra Strandgatan. Det 
nya trafiksystemet skulle innebära fortsatt trafik på dessa 
två gator, men en omfördelning av trafikflödet. En stor 
del av trafiken föreslås istället att ledas på en ny bro 
tvärs över Munksjön. Genom att omforma trafiksystemet 
ges en möjlighet att utveckla stadsområdet kring norra 

Munksjön. Detta anger motivet för de föreslagna 
trafikförändringarna. Med dagens trafiksystem går det 
varken att expandera stadskärnan eller skapa bättre 
vattenkontakt. Det är dock önskvärt och ett måste att 
behålla motsvarande framkomlighet som idag för att 
bevara tillgängligheten till stadskärnan och stärka 
konkurrenskraften gentemot de externa köpcentren. 
Det nya trafiksystemets framkomlighet beräknas vara 
jämförbart med befintligt.8

Idag finns det sex körfält (2+4) över kanalsnittet på 
två förbindelser, över Svängbron och Slottsbron. 
Kollektivtrafiken går över Hamnkanalen via Vindbron. 
Det föreslagna trafiksystemet innebär att det även 
fortsättningsvis ska finnas sex körfält, men att dessa 
fördelas på tre förbindelser i öst-västlig riktning; Norra 
Strandgatan med två körfält, Södra Strandgatan med två 
körfält och Munksjöbron med två körfält. Tre vägval 
innebär en större valmöjlighet för trafikanten och 
bättre trafikfördelning i stort. För att även möjliggöra 
ett tidigare vägval kopplas Artillerigatan samman med 
Odengatan och Norra Strandgatan i öster(se K2, K3).8 

För att få belyst olika sätt att gestalta och utforma bron 

2 -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002 8 -Från tanke till handling-, Bilaga 4, 2002
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har under arbetet parallella uppdrag genomförts. Två 
olika företag har varit med och deltagit i uppdraget. 
Ställningstagandet till vilken bro som kommunen vill se 
i ett genomförande är ännu inte bestämt. Utformningen 
av bron över Munksjön ska vara sådan att den ska kunna 
byggas ut till fyra körfält, med bibehållande av gång- 
och cykelvägarna, om det skulle visa sig att det skulle 
behövas i framtiden. Den föreslagna bron sträcker sig 
mellan korsningen Gjuterigatan/Munksjöleden i väster 
och i höjd med Kålgårdsgatan i öster. Munksjöleden kan 
genom bron tas bort i väster mellan Gjuterigatan och 
Skolgatan. Korsningspunkterna utformas i huvudsak som 
cirkulationsplatser, då de visat sig ha god framkomlighet 
och hög kapacitet. Genom trafiksystemets förändring 
beräknas trafikflödet minskas till ca 9 000 fordon per 
dygn på Södra Strandgatan från tidigare ca 25 000. 
Förändringarna av trafiksystemet innebär också att 
totalutsläppen från bilarna i området kommer att minska 
med 2- 10% om korsningspunkterna utformas för att 
minimera utsläppen.8

Planförutsättningar

8 -Från tanke till handling-, Bilaga 4, 2002
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