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Planförslag

Trafik

Biltrafik
Huvudgatans riktning från norr till söder genom 
utfyllnaden har fått styras av utblicken ner till udden, 
där vattnet och den offentliga byggnaden är fond. De 
horisontella tvärgatorna har också de styrts av utblickar 
men även av vikten att skapa någorlunda rätvinkliga 
kvarter. För att undvika att bilister väljer att köra 
genvägen från Södra Strandgatan genom de nya kvarteren 
på utfyllnaden, stängs gatan av för genomfartstrafik i norr 
ner till bostadskvarteren. Området runt de offentliga 
bygganderna i norr är därför bilfritt, förutom för 
transportfordon och trafik till och från garage under 
mark. Södra Strandgatan har minskats i dimension från 
45 meter (byggnad till vattnet) till 24, 5 meter (byggnad 
till byggnad) för att skapa en mer stadsmässig gata. Gatan 
är uppdelad på fyra filer och i gatans mitt planteras träd. 
De två körfälten i vardera riktning närmast bebyggelsen 
är endast till för busstrafik. Detta för att kollektivtrafiken 

ska flyta snabbt och smidigt. Övrig biltrafik tillåts på de 
två körfälten närmast trädraden i gatans mitt. Eftersom 
trafikmängden efter trafikomstruktureringen fördelas på 
tre gator istället för som idag på två kan en omvandling 
av Södra Strandgatan motiveras. Då målet är att trafiken 
ska minska på denna gata bör den dimensioneras ner. 
Trafikrummet är uppdelat från norr i en gång- och 
cykelbana, bussfil, bilfil, trädzon, bilfil, bussfil och 
gångbana (se sektion B-B). Den befintliga Vallgatan på 
väster förlängs och binds samman med vändplatsen i den 
norra delen. Gatan är åtta meter bred med gångbanor på 
båda sidorna. Inom kvarteren finns körbara gångytor och 
även kajen är körbar på vissa tider. Förebilden till detta är 
Aker Brygge i Oslo där hela området är bilfritt, förutom 
vid transporter som får ske vid vissa tidpunkter. 

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken fortsätter att köra på Södra Strandgatan 
men på den västra sidan av hamnkanalen istället för som 

Tr a f i k

idag på den östra. Längs Södra Strandgatan finns två 
busshållplatser en på vardera sidan om gatan. Då området 
ligger i direkt anslutning till centrum behöver inte antalet 
busslinjer eller busshållplatser bli flera, utan behovet 
tillgodoses av de befintliga.

Gång- och cykelvägar
Nya gång- och cykelvägar föreslås längs vattnet och 
sammanbinds med det befintliga nätet. På den nya bron 
finns det två cykelfält i vardera riktningen. Detta skapar 
en bra förbindelse över sjön mellan den västra och den 
östra sidan av staden. Gång- och cykelvägarna går på 
vissa ställen under mark i tunnlar t ex under den nya 
bron och under de två rondellerna på den östra sidan. 
Utformningen av dessa undergångar ska upplevas trygga 
och säkra. Därför bör tillräckligt med mark avsättas 
för att utforma dem så breda och raka som möjligt. 
Undergången under bron kan utformas med Hammarby 
Sjöstad som förebild.
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Parkering
Parkering sker förslagsvis främst under mark eller 
i anläggningar ovan mark i parkeringshus. Ett 
fåtal parkeringsplatser föreslås också på mindre 
markparkeringsytor, vilket tillsammans blir ca 100 
parkeringsplatser. Den mesta parkeringen föreslås ske 
under mark, eftersom önskemålet är att bebygga området 
så mycket som möjligt. På detta sätt kan stadskärnan 
utvecklas. Naturligtvis är det väldigt kostsamt, men 
huvudsyftet med projektet är att trafikytorna ska 
omvandlas. Garagen under mark har kontakt med 
byggnaderna ovan genom hissar, vilket gör att bilarna 
inte behöver köra på gångytorna på gårdarna vid t ex, in- 
och utflyttning. Förebilder är här ett flertal, Aker Brygge 
och Norra Hamnen i Helsingborg är två exempel på 
projekt som har löst parkeringsfrågan med anläggningar 
under mark. För att tillgodose det nya behovet efter 
exploatering, behövs det 315 nya platser för de boende 

p-hus
markparkering
p-garage

Parkering

och 1950 för verksamheter. Samtidigt försvinner 947 
platser genom exploateringen. Sammanlagt behövs det 
alltså 3200 parkeringsplatser. Parkeringsbehovet har 
räknats ut enligt parkeringsnormen för kommunen, vilket 
innebär 0,7 platser per lägenhet och 18 platser per 1000 
kvm verksamhetsyta, dvs för kontor, handel och kultur. 
Eftersom området ligger så pass centralt med väldigt goda 
kommunikationsmöjligheter, borde parkeringsnormen 
kunna sänkas något. Tyvärr är det nog dock så att det 
människor som flyttar in i de nya bostadshusen inte 
bara har en bil, utan två eller fler. En möjlighet att 
klara parkeringsbehovet är då att samutnyttja de platser 
som finns tillgängliga i de offentliga garagen och 
parkeringshusen. Jönköpings kommun arbetar med en 
sådan policy, som medför att antalet parkeringsplatser kan 
minskas i förhållandet till behovet. En annan lösning är 
att införa ett bilpoolssystem i de nya bostadsområdena.
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Sektion B-B, Skala 1:500

4 4 4 4 4 2,51 1 10 8 25 7


