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B4

Norra Munksjön idag
Västra Stranden
Området kring den västra stranden är främst ett
institutionstråk med en mångfald av stora solitära
byggnader i ursprungligt parkbälte. Västra Stranden har
sedan 1850-talet präglats av offentliga byggnader för
statliga och kommunala ändamål. Bl a finns här idag
högskolan med sina nya byggnader i puts, polishusets
massiva byggnad i tegel och länsstyrelsens åtta våningar
höga putsbyggnad. För att förstärka byggnadernas
karaktär och för att knyta ihop stadsrummet spelar
parkstråken en viktig roll. Våningshöjderna ligger mellan
två och åtta, men majoriteten av byggnaderna har en höjd
på fyra till fem våningar. Tillgängligheten till stranden
har skiftat över tiden. Först efter det att fästningsområdet
överlåtits till staden blev marken disponibel till annan
markanvändning. Idag utgör trafiken längs sjöns västra
sida en bullrande barriär som försvårar nyttjandet av
strandremsan.2
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B5

B6

Hamnkanalen och centrala parkbältet
Hamnkanalen är stadens midja med långa siktlinjer och
monumental parkmiljö. Området kring hamnkanalen har
i alla tider varit en knutpunkt i stadens liv. Förbindelsen
mellan de två sjöarna utgjorde en strategiskt viktig punkt
och mötesplats. Hamnkanalen öppnar upp siktlinjer mot
omgivande vatten och landskap i norr och söder. Det
är en punkt där Jönköpings klimatförhållanden gör sig
gällande. Vindarna drar från Vättern ner mot söder, genom
kanalen och ut mot munksjön. Över kanalen går tre broar,
en i norr, Svängbron, den mellersta Vindbron, och en i
söder, Slottsbron, närmast Munksjön. Hamnkanalen och
parkstråket delar av östers och västers täta stadsmiljö.
Vid kanalens östra sida utgör byggnaderna en tydlig
avgränsning av rummet och i väster bildar parkens
vegetation en mjukare gräns.2

Planförutsättningar
B7

B8

Norra Stranden
Området har en småskalig, vattenorienterad stadsstruktur,
vilken bit för bit ersatts av stora enheter som en
konsekvens av modernismens idéer. Våningshöjderna
ligger mellan en och sex våningar, men tre till fem
våningar dominerar. Kvarteren är oenhetliga och
har delvis ofullständiga fasader mot Munksjön. Den
samlade frontbebyggelsen som eftersträvades i 1928 års
stadsplanetävling kom aldrig att fullföljas. Gaturummet
präglades tidigare av ett gytter av byggnader med en rad
olika funktioner, en småskalig träbebyggelse som idag
är uppskattad av både invånare och besökare. På flera
tomter är gårdsbebyggelsen avriven vilket ger hålrum i
fasadlinjen och ytorna används till parkering. Trafiken
och bilarna dominerar längs sjön med Munksjöleden,
busstrafikgatan, och stora parkeringsanläggningar.2

Östra Stranden
Östra Stranden är ett utkantsområde som genom tiderna
haft skiftande funktioner och har en otydlig struktur som
ständigt är i förändring. Området kring Munksjörondellen
är skapat genom utfyllnader i senare tid. Utfyllnadsområdet
upptas av stora ytor för trafik och parkering, som hindrar
bebyggelsens vattenkontakt på östra sidan. Strandlinjen
har bitvis fortfarande en ”naturmässig” karaktär. Från
promenadstråket erhålls utblickar över Munksjöns
vattenspegel mot Norra Stranden och institutionsstråket
på väster. Kvarteren i Kålgårdens nordvästra hörn har en
ny sluten kvartersbebyggelse i ljus puts. Byggnadernas
höjd är fyra till fem våningar. Den bevarade bebyggelsen,
Aspholmen och Nydahls gjuteri, har stora kulturvärden
och kan i bevarat skick ”tillföra en historisk dimension
och en känsla av kontinuitet till ett nygestaltat område”.2
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bussgata
busshållplats

infart/genomfart
huvudgata
bussgata

Kollektivtrafik

B10

---------

Gång- och cykelvägar

gång- och cykelvägar
gågator
gång- och cykeltunnel

Planförutsättningar
Munksjön idag

Parkering

Trafik
Tillgängligheten för bilister i området är mycket god.
Via Norra Strandgatan och Södra Strandgatan når
besökaren in till centrums innersta delar och har goda
möjligheter att parkera nära målpunkterna i både Östra
som Västra centrum. Idag utgör trafiken och trafiklederna
från Munksjörondellen till Museirondellen, dvs utefter
Munksjöns västra, norra och östra sidor, barriärer (se B9).
Nuvarande markparkering kommer till stor del att påverkas
av det nya trafiksystemet (se B11). Markparkeringen
är således bekväm och har god tillgänglighet för
biltrafikanter, men är utrymmeskrävande och tar värdefull
mark i anspråk, vilket inte är en hållbar lösning. Parkering
ska dock finnas på rimligt avstånd från målpunkter och
i anslutning till gatunätet. Idag sker parkering på Öster
i huvudsak som markparkering och till stora delar på
rivningstomter, vilket inte är en lösning på längre sikt.
Tomterna är värdefulla för staden och bör användas för
andra ändamål.2 Befintliga parkeringsplatser på den norra
delen är 650 och på den västra sidan finns idag 570 platser

(exkl polishusets garage) av vilka de flesta är enskild
parkering. Det finns endast ett 50-tal allmänna platser.
Av de enskilda platserna är 158 lokaliserade till kvarteret
Grävlingen och 170 utefter Munksjöleden.12
Kollektivtrafiken är viktig för att stadskärnan ska kunna
fungera på ett bra sätt. 1996 satsade kommunen på ett nytt
linjesystem, där de tre stomlinjerna utgör en viktig del.
Det nya systemet har ökat tillgängligheten att tas sig med
kollektiva färdmedel till stadskärnan. Kollektivtrafiken
har prioriterats där så har varit möjligt. Idag går bussarna
längs Södra Strandgatan på två enskilda körfält och
biltrafiken har två.8
Cykeltrafiksystemet har systematiskt byggts ut i
stadskärnan sedan 1977 och fungerar väl (se B10).
Utbyggnaden har skett i stråk som i huvudsak har sin
målpunkt i stadskärnan. De nya utbyggnadsområdena
i Norra Munksjöprojektet skapar möjligheter till att
utforma ett sammanhängande gång- och cykelsystem
inom området.8
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grönt/parker
blått/vatten

”Grönt & Blått”
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bostäder/verksamheter
parker
institutioner
utbildning
handel

Markanvändning

Markanvändning
Den nuvarande markanvändningen omkring Norra
Munksjön består av en integrering av handel, verksamheter,
utbildning, bostäder, kultur och nöje, eftersom området är
lokaliserat i direkt anslutning till stadens centrumkärna.
Längs med Norra Munksjön nyttjas marken enbart
av stora trafiksystem med tillhörande ytkrävande
parkeringsanläggningar ovan mark. På den västra sidan
av staden finns de flesta institutioner tillsammans med
utbildning, som består av både Per Brahe gymnasium
och Högskoleverksamhet. Handelsstråket sträcker sig
från den östra till den västra sidan över Hamnkanalen.
Rekreationsområden är lokaliserade mellan västra och
östra centrum, i form av Rådhusparken och Hamnparken,
men även av de två sjöarna Vättern och Munksjön. I
Jönköping består rekreationsområdena inte bara av
grönområden utan vattnet är en stor tillgång som får ses
som de ”blå parkerna”.

Planförutsättningar
Munksjön idag
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Bevarad järnvägsstation

Länsstyrelsens byggnad

B16

Entré intill Norra Strandgatan

B14

Rådhuset

Parkering på avriven tomt

B18

B17

Slottsbron

B15

Funkishus på väster

B19

Stranden på öster
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